“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a habilidade das gerações seguintes em satisfazer as suas próprias necessidades.”
“Nosso Futuro Comum”, Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento

“Atingir um desenvolvimento sustentável é, talvez, uma das mais difíceis e urgentes metas que temos pela
frente. Isso exige de todos nós compromisso, ação, parcerias e, algumas vezes, o sacrifício dos
nossos tradicionais padrão de vida e interesses pessoais.”
Mostafa Tolba, diretor da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas

“Uma nação comporta-se de maneira adequada se ela trata os recursos naturais como ativos que devem
ser entregues valorizados à futura geração, e não com seu valor comprometido.”
Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos da América
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Introdução

Este é o Relatório Anual de Sustentabilidade da
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Aqui, você conhecerá os principais resultados
econômicos, sociais e ambientais, além das
demonstrações financeiras de 2007. Pelo segundo
ano consecutivo, a Elektro adota as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI), padrão
internacional para o relato da sustentabilidade.
Como resultado de um processo natural de
melhoria contínua, essa publicação alcançou
o nível B na aplicação da terceira versão de
indicadores, a G3.

do desempenho econômico-financeiro, indicadas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e pela Associação Brasileira das Companhias
Abertas (Abrasca). Esta publicação apresenta,
ao seu final, as Demonstrações Financeiras
completas da companhia, auditadas pela Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Ao adotar as diretrizes da GRI, a Elektro busca
deixar claro para os colaboradores, clientes,
fornecedores, mercado financeiro e de capitais,
órgãos públicos, entidades de classe e acionistas o
seu compromisso com a sustentabilidade.

Para informações complementares, consulte o
site www.elektro.com.br ou entre em contato
pelo endereço eletrônico ri@elektro.com.br.

Empresa de capital aberto, a Elektro segue,
também, as melhores práticas de demonstração

Você encontrará também na contracapa um
CD bilíngüe com todas as informações deste
Relatório de Sustentabilidade e as Demonstrações
Financeiras completas e auditadas.

Tenha uma boa leitura!

Limeira (SP), à noite.

Relatório de Sustentabilidade 2007

Relatório de Sustentabilidade 2007

04

06

07

Participantes do Programa Jovens ECOnscientes.

Mensagem do Presidente
Mensagem do Presidente

Mensagem do Presidente

Mensagem do Presidente

09
Relatório de Sustentabilidade 2007

Relatório de Sustentabilidade 2007

08

Mensagem do Presidente

O ano de 2007 foi muito especial para todos nós
da Elektro. Pela terceira vez, a empresa conquistou
o Prêmio Abradee de Melhor Distribuidora
de Energia Elétrica do Brasil e Melhor Gestão
Operacional. Além disso, conquistamos dois
prêmios inéditos, nas categorias Responsabilidade
Social e Avaliação pelo Cliente. Nosso
compromisso com a sustentabilidade trouxe mais
um reconhecimento: a Elektro foi considerada
uma das 20 empresas-modelo em sustentabilidade
no Brasil pelo Guia Exame de Sustentabilidade,
publicado pela Revista Exame.
Outro marco importante foi a certificação dos
nossos processos de acordo com a norma
ISO 9001. Essa certificação veio coroar o trabalho
dos nossos colaboradores, que, desde 2005,
se dedicaram para implementar o Sistema de
Gestão da Qualidade da Elektro.
No ano de 2007, também ocorreu o segundo
ciclo de Revisão Tarifária que, conforme previsto
no nosso contrato de concessão, deve ocorrer a
cada quatro anos e tem como principais objetivos
manter o equilíbrio econômico-financeiro e
repassar aos clientes os ganhos de produtividade
e eficiência da distribuidora. Em decorrência
desse processo, as novas tarifas de energia foram
reduzidas em 18,59%, se comparadas com as
tarifas vigentes até agosto de 2007.
É impor tante destacar nossa preocupação
em buscar sempre a eficiência econômicofinanceira. Otimizamos a estrutura de capital,

utilizando o caixa disponível da empresa para
recomprar par te de nossas debêntures no
mercado, reduzindo o nosso endividamento
bruto em 23,2%, em relação a 2006. Além
disso, distribuímos dividendos e juros sobre
capital próprio aos acionistas. Encerramos o
ano com uma geração operacional de caixa,
medida pelo EBITDA, de R$ 832,5 milhões,
equivalentes a uma margem de 36,9%.
A solidez financeira da Elektro foi reconhecida
com a elevação do rating corporativo, em março
de 2008, de brAA- para brAA, pela agência de
classificação de riscos Standard & Poor’s. Com isso,
a empresa passa a ter a melhor classificação entre
as distribuidoras de energia elétrica do País.
Todos esses fatores reforçam ainda mais o nosso
comprometimento com a busca constante da
sustentabilidade do negócio. Investimos em
ações que garantem a segurança da nossa força
de trabalho e da população, na melhoria da
qualidade e dos serviços prestados, na redução
dos impactos das nossas operações sobre o
meio ambiente e no desenvolvimento social das
comunidades atendidas. Neste último aspecto,
destaco o projeto Energia Comunitária - por
uma comunidade melhor, que promove o
uso adequado e seguro da energia elétrica
por meio da regularização das instalações
elétricas das residências e de ações sociais que
visam à geração de renda e ao bem-estar das
comunidades beneficiadas pelo projeto.

Tenho certeza de que, em 2007, tivemos muitas
conquistas e reconhecimentos, mas ainda há um
grande desafio: melhorar os nossos índices de
segurança do trabalho, já que esse é o nosso
Valor Número 1. Acreditamos tanto nisso que
não medimos esforços para conscientizar todos
sobre a importância desse tema. Em 2007,
trabalhamos intensamente no mapeamento e na
implementação de medidas visando a diminuir
o número de acidentes com afastamento e
com alto potencial de risco. Sabemos que
isso só será possível se trabalharmos juntos nós, colaboradores Elektro, e empresas parceiras para mudarmos esse cenário.
Frente aos grandes desafios do nosso negócio,
tenho orgulho de fazer parte desta empresa,
porque sua história de sucesso é a história de
toda a nossa força de trabalho. Nosso pessoal,
que se supera a cada dia, é comprometido com
os nossos Valores, com a excelência operacional
e com o relacionamento com os clientes. E ainda

doa seu tempo, com amor e dedicação,
ao trabalho voluntário.
Sei que a construção de uma história de sucesso
depende do apoio e do comprometimento de
muitos. Por isso, agradeço a todos aqueles que
desempenham papel fundamental para que
alcancemos nossos objetivos, e que fazem da
Elektro a melhor distribuidora de energia elétrica
do País. Colaboradores, clientes, fornecedores,
comunidades, instituições financeiras, entidades
de classe, órgãos públicos e acionistas, o meu
muito obrigado.

Carlos Marcio Ferreira

Diretor-Presidente
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Fachada da Sede Corporativa, em Campinas (SP).
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Entre as maiores
distribuidoras do Brasil

A Elektro distribui
energia para uma
população de
5,5 milhões de
pessoas, em São
Paulo e no Mato
Grosso do Sul.

A Elektro é a oitava maior distribuidora do País
e a terceira do Estado de São Paulo, com 11%
de participação no mercado, segundo dados
da Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee). A concessionária

A Elektro foi criada em 1998, a partir de um
segmento de distribuição da Companhia Energética
de São Paulo (Cesp), privatizado no mesmo ano.
A nova concessionária passou a ser controlada pela
empresa norte-americana Enron que, em 2004,

distribui energia para uma população de mais
de 5,5 milhões de pessoas, em 223 municípios
paulistas e em cinco cidades sul-mato-grossenses.

transferiu sua participação acionária indireta para a
Prisma Energy Internacional Inc. (Prisma Energy).

Com 2 milhões de unidades consumidoras,
atende sete categorias de consumidores:
residencial, industrial, comercial, rural, poder
público, iluminação pública e serviços públicos.
Os direitos de concessão valem até julho de
2028 e a sociedade poderá requerer à Aneel sua
renovação por mais 30 anos.
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Atualmente, as holdings EPC - Empresa Paranaense
Comercializadora Ltda., ETB - Energia Total do
Brasil Ltda., AEI Investimentos Energéticos Ltda.
e AEI Brazil Finance Ltd. exercem o controle
da concessionária, com 99,68% do capital total
e 99,97% do capital votante. Desde o início de
2007, essas holdings são controladas direta e
indiretamente pela AEI (antiga Ashmore Energy
International), que havia adquirido a participação da
Prisma Energy no ano anterior.

Aneel regula o setor
Por meio de contratos de concessão e de um conjunto de atos regulatórios, a Aneel estabelece as regras do setor
de distribuição de energia elétrica, no Brasil. A agência normatiza os mecanismos de compra de energia elétrica e a
composição tarifária, estabelece os parâmetros de regularidade no fornecimento e determina a segurança e os padrões de
qualidade dos serviços e do atendimento aos clientes.
Atualmente, 64 concessionárias de distribuição - entre empresas estatais e privadas - fornecem energia elétrica a 47 milhões
de clientes, em 99% dos municípios brasileiros. No âmbito federal, essas distribuidoras prestam contas de suas atividades à
Aneel e, em alguns Estados, agências delegadas pela entidade também se encarregam da fiscalização. Em São Paulo,
a Elektro é fiscalizada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) e, no Mato
Grosso do Sul, pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan).

Empregado de Segurança Elektro 2006.
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R$ 253 milhões(1)
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2

• de área de atuação

2,0 milhões
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1.359 km

5,5 milhões
119

• subestações
(1)

Exclui investimento realizado com recursos de clientes.
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Elektro em números (dezembro de 2007)

Indicadores Econômico-Financeiros

2005

2006

2007

Receita Operacional Bruta (R$ milhões)

3.379,9

3.626,3

3.582,7

Receita Operacional Líquida (R$ milhões)

2.201,2

2.276,9

2.256,0

Resultado do Serviço (R$ milhões)
Margem do Resultado do Serviço(1) (%)
EBITDA (R$ milhões)
Margem do EBITDA (%)
(1)

Lucro Líquido (R$ milhões)
Margem do Lucro Líquido (%)

713,0

Parceiras
Fatalidades

1

1

3

Acidentes com afastamento

6

11

14

34,4

39,2

36,9

658,3

501,7

466,9

183,0

248,4

252,8

Margens calculadas em relação à Receita Operacional Líquida.
Exclui investimentos realizados com recursos de clientes.

(1)

2005

2006

2007

Duração Equivalente por Consumidor - DEC (horas)

9,11

10,17

9,36

Freqüência Equivalente por Consumidor - FEC (interrupções)

6,59

6,74

6,41

Perdas de Energia (%)

6,58

6,86

6,86

2005

Venda de Energia a Clientes Finais (GWh)

2006

2007

9.300

9.561

9.971

3.016,8

3.347,5

3.327,9

Receita do Uso do Sistema de Distribuição (R$ milhões)

233,3

287,4

300,4

Indicadores Ambientais

2005

2006

2007

42

103

225

3.891

8.498

16.062

51,6

115,6

179,9

402.750

350.451

292.404

69.509

29.434

70.106

Receita de Venda de Energia a Clientes Finais (R$ milhões)

Quantidade de furtos de transformador
Vazamento de óleo de transformador (litros)(4)
Terra contaminada com óleo co-processada (tonelada)
Reciclagem de óleo regenerado de trafo energizado (litros)

(5)

N/D

45.557.000,0

45.518.000,0

7.748.739

7.137.000

8.217.432

45

41

94

Em 2007, o volume de vazamento de óleo de transformador aumentou devido ao crescimento de furtos de transformadores.
Mudança no critério de classificação do indicador.

(4)

População
Fatalidades
Lesões

7

12

13

24

48

24

2005

2006

2007

Saúde (R$ milhões)

7,9

9,1

8,6

Segurança e saúde no trabalho (R$ milhões)

4,7

4,2

6,8

Educação (R$ mil)

380

389

344

Cultura (R$ mil)

133

17

110

Capacitação e desenvolvimento profissional (R$ milhões)

4,1

6,3

5,2

Creches ou auxílio-creche (R$ mil)

218

286

320

Participação nos lucros ou resultados (R$ milhões)

13,4

14,6

12,4

Indicadores Sociais Internos(5)

(2)

(3)

9

31,6

Investimentos (R$ milhões)

Instalação de rede compacta (km instalado)

2

1

832,5

20,7

Consumo e descarte de água (litros)

1

-

891,6

443,6

Consumo próprio de energia elétrica (kWh)

-

756,4

22,0

Reciclagem de lâmpadas (unidade)

Fatalidades
Acidentes com afastamento

33,9

476,6

Indicadores Comerciais

2007

772,3

29,9

Indicadores Operacionais

2006

29,2

608,7

(2)

2005

Elektro

643,6

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Declarados (R$ milhões)

(1)

Segurança

Previdência Privada (R$ milhões)
Encargos sociais compulsórios (R$ milhões)
Alimentação (R$ milhões)

3,9

4,0

3,9

36,3

41,7

42,4

9,0

11,0

12,6

97.086

153.735

221.244

2005

2006

2007

Educação (R$ milhões)

1,3

2,5

3,6

Cultura (R$ milhões)

5,5

3,4

3,1

Outros (R$ milhões)

6,8

2,9

5,8

Doações de roupas (peças)

Indicadores Sociais Externos(5)

Os indicadores representam as despesas com cada item.

(5)
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Ética e combate
à corrupção

Princípios que norteiam a atuação

Missão

Para orientar o relacionamento com
colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores,
empresas parceiras, governo e sociedade,
a Elektro possui um Código de Conduta e
um Comitê de Ética. O documento trata de
temas como direitos humanos, discriminação,
transparência financeira, corrupção e ética.
O Código é distribuído a todos os colaboradores,
para ciência e adesão, está disponível no portal
corporativo (www.elektro.com.br) e é tema
permanente de treinamento para colaboradores
próprios e parceiros. A organização também exige de
todos os fornecedores de materiais e de serviços
a adesão aos termos do Código de Conduta.

Distribuir energia elétrica com segurança
e qualidade, para o desenvolvimento e
bem-estar das comunidades atendidas,
gerando crescente valor para os clientes,
colaboradores e acionistas.

Visão
Ser a distribuidora de energia elétrica mais
admirada do País.

Valores
• Segurança
• Respeito
• Integridade
• Comunicação
• Excelência

Valores compartilhados
A Elektro investe continuamente na
disseminação de seus Valores entre todos
os colaboradores e, para tanto, colocou em
prática, de julho a setembro de 2007, o projeto
Corrente dos Valores. Ele reuniu histórias de
quase 300 colaboradores sobre como os cinco
conceitos fundamentais estão inseridos no
dia-a-dia da concessionária. Todos os relatos
foram editados e reunidos em um livro,
entregue ao público interno em 2008.

Entrega do livro Corrente dos Valores.

A Corrente complementou o Projeto Valores,
iniciado em 2006, que havia estimulado os
colaboradores a contar histórias pessoais que
retratassem valores familiares, permitindo a
associação entre os valores individuais e os da
companhia.

O Comitê existe há quatro anos e é composto
por cinco membros permanentes, sendo que três
são necessariamente representantes das áreas
Diretoria Jurídica e de Compliance,
Diretoria de RH e Infra-Estrutura e,
Gerência Executiva de Auditoria e Melhoria de
Processos. Com mandato de três anos, o Comitê
é eleito pela Diretoria. A atual presidente é a
Diretora Jurídica e de Compliance.
Além de proibir explicitamente práticas de
corrupção, a Elektro cumpre a lei norte-americana
anticorrupção em países estrangeiros (FCPA Foreign Corrupt Practices Act), à qual está submetida
por ser controlada indiretamente por uma empresa
das Ilhas Cayman, que tem seu escritório principal
nos Estados Unidos - a AEI. Essa lei proíbe pagar,
oferecer ou autorizar pagamento em dinheiro ou
qualquer objeto de valor a funcionários públicos,
diretamente ou por meio de intermediários,

visando a garantir um negócio ou assegurar uma
vantagem comercial inapropriada.
Em 2007, diretores executivos, diretores, gerentes
e analistas aprofundaram seus conhecimentos
sobre a lei e suas conseqüências em território
brasileiro por meio de um treinamento, que será
estendido a todos os colaboradores, a partir
de 2008. Casos de práticas contrárias à lei ou às
normas internas são denunciados ao Comitê de
Ética, instância independente e responsável pelo
cumprimento do Código.
A Elektro possui rígidos padrões éticos de
responsabilidade empresarial, que regem sua
participação no processo eleitoral e estão
explicitados no seu Código de Conduta.
Dentre as regras gerais determinadas pela
empresa, estão a imparcialidade em relação
a qualquer partido e candidato político e a
proibição de qualquer forma de financiamento a
campanhas políticas utilizando fundos da empresa.

Canais de comunicação para
temas ligados à ética
Endereço eletrônico:
comite.etica@elektro.com.br
cinthia.ambrogi@elektro.com.br
Portal eletrônico:
www.elektro.com.br/anonimo
Tel: 0800 709 4584
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Compromissos reforçam nossos Valores

A Elektro está comprometida com a
sustentabilidade do próprio negócio,
das comunidades onde atua e do planeta.
A empresa é signatária do Pacto Global,
promove os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, desenvolve ações com base no Protocolo
de Kyoto, participa ativamente de iniciativas como
a Agenda 21 e apóia a Fundação Abrinq, à qual
é credenciada como Empresa Amiga da Criança.
Conheça algumas dessas iniciativas:
Pacto Global - Iniciativa da Organização
das Nações Unidas (ONU), incentiva a
responsabilidade social entre as empresas de todo
o mundo por meio da adesão a dez princípios
universais, relacionados a direitos humanos,
trabalho, meio ambiente e ética. Mais informações
sobre o Pacto Global na página 114 deste relatório.
Agenda 21 - Promove um novo modelo
de desenvolvimento, apoiado em ações
institucionais, setoriais e regionais especialmente
voltadas à preservação dos recursos hídricos.
Atualmente, a Elektro ocupa a vice-presidência
de proteção aos mananciais do Consórcio
Intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí, formado por 40 municípios
e 38 empresas. Os objetivos do consórcio são
estimular o desenvolvimento sustentável da
região e melhorar a qualidade da água.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Compromisso assinado por 191 países-membros
da ONU, em 2000, pela sustentabilidade e
melhoria da qualidade de vida em todo o
planeta. O documento propõe ações concretas
para alcançar, até 2015, oito grandes objetivos,
relacionados a: fome e miséria; educação básica;
igualdade de gênero e valorização da mulher;
mortalidade infantil e materna; combate a
doenças infecto-contagiosas, como AIDS e
malária; qualidade de vida; meio ambiente;
e foco no trabalho para o desenvolvimento.
Para conhecer as Metas do Milênio, consulte a
página 115 deste relatório.
Protocolo de Kyoto - Tratado internacional
com compromissos para a redução, até 2012,
da emissão dos Gases do Efeito Estufa (GEE),
considerados causadores do fenômeno do
aquecimento global. A Elektro monitora a emissão
de gases de seus veículos próprios e de terceiros
e desenvolve programas voltados à redução do
consumo de combustíveis. Conheça as iniciativas
da Elektro para o monitoramento de suas emissões
nas páginas 74 e 75.

Prêmios e Reconhecimentos
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A qualidade dos serviços prestados pela Elektro aos
seus clientes e os esforços da empresa para manter
os níveis de excelência profissional renderam à
Elektro diversos prêmios e reconhecimentos do
setor, em 2007. Seguem alguns exemplos:
• Melhor Distribuidora de Energia do País
• Melhor Avaliação pelo Cliente
• Melhor Gestão Operacional
• Melhor Empresa em Responsabilidade Social
Pela terceira vez em quatro anos, a Elektro
conquistou o primeiro lugar no prêmio promovido
pela Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee). Trata-se do principal
reconhecimento do setor de distribuição de
energia elétrica no Brasil. A Abradee reúne as 51
maiores empresas do País, que representam 99%
do mercado.
O prêmio de Melhor Avaliação pelo Cliente reflete
o Índice de Satisfação e Qualidade Percebida pelos
clientes, apurado em pesquisa pela Abradee, e
inclui o fornecimento de energia, informação e
comunicação, conta de luz, atendimento ao cliente e
imagem da empresa. Em sua categoria de atuação distribuidoras com mais de 400 mil clientes -,
a Elektro apresentou desempenho superior à média
nos principais pontos avaliados pela pesquisa.
A avaliação da Gestão Operacional, na qual a
empresa se destacou pela terceira vez consecutiva,
considera itens como perdas de energia, continuidade
do fornecimento, segurança (de colaboradores,
parceiros e da população) e inadimplência. A Melhor
Empresa em Responsabilidade Social é definida com
base nos indicadores de responsabilidade social
da pesquisa, além dos indicadores Ethos e do
Balanço Social da empresa.

Cerimônia de premiação Guia
Exame de Sustentabilidade 2007.
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Empresa-modelo em sustentabilidade
A Revista Exame, pela terceira vez consecutiva, apontou a Elektro como uma das 20 melhores
empresas em atuação sustentável. Dentre as ações que mereceram destaque, está o projeto Energia
Comunitária Elektro - por uma comunidade melhor, que contribui para o uso seguro e adequado da
energia elétrica por meio da regularização das instalações elétricas e de ações sociais.
O Guia Exame de Sustentabilidade 2007 utiliza metodologia elaborada pelo Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, responsável pelo Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, e contou, em 2007, com a participação de 204
empresas. A publicação substituiu o Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa, no qual a organização
figurou como empresa-modelo em 2005 e 2006.

50 Melhores Empresas em Cidadania Corporativa
O ranking foi elaborado pela revista Gestão & RH, a partir dos dados do Guia Exame - Você S.A. das
150 Melhores Empresas para se Trabalhar e do levantamento das 1.000 Maiores Empresas do Brasil
do jornal Valor Econômico. A lista destaca as melhores práticas de responsabilidade socioambiental.
A equipe da Gestão & RH analisou as informações disponíveis nos portais corporativos das
empresas, questionários respondidos por colaboradores e dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), Instituto Ethos, Instituto Akatu, Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), além de publicações especializadas.

Destaque em Governança Corporativa
A Elektro figurou entre as 10 melhores empresas em Governança Corporativa na pesquisa das 100
Melhores Empresas em Índice de Desenvolvimento Humano Organizacional (IDHO), da Gestão & RH
Editora. O IDHO retrata o desempenho das organizações em quatro dimensões: sustentabilidade,
transparência, governança corporativa e capital humano.

Melhor projeto na categoria “Capacitação e
Desenvolvimento de Pessoas”
O projeto “Avaliação por Competências e Educação Corporativa - Uma
abordagem completa para o desenvolvimento pessoal e empresarial” foi o
vencedor do Prêmio Fundação Coge 2007. Nessa edição, participaram 65
projetos de 27 empresas do setor de energia elétrica. A Fundação é uma
entidade sem fins lucrativos que realiza pesquisas e desenvolve atividades
de ensino, consultoria e desenvolvimento institucional para promover o
aprimoramento da gestão empresarial e da cultura técnica do setor elétrico.

Medalha de Prata em Soluções Tecnológicas
Pela inovação tecnológica e pela segurança operativa, a Central de Atendimento ao
Cliente da Elektro mereceu o segundo lugar no Prêmio da Associação Brasileira de
Teleserviços (ABT). Em parceria com a Dedic, a concessionária apresentou o estudo
de caso “Elektro - Atendimento sempre ligado”. A Dedic pertence ao Grupo
Portugal Telecom e é uma das empresas de referência no mercado brasileiro de
plataformas tecnológicas para centrais de atendimento ao cliente. A parceria com a
companhia garante à Elektro a atualização periódica dos equipamentos da Central
com o que há de mais moderno no setor para o atendimento telefônico a clientes.

Prêmio Serviços Públicos Concessionárias Privadas
A Elektro conquistou o reconhecimento da Revista B2B Magazine, do Grupo
Padrão Editorial. Em sua 7ª edição, o prêmio destacou as melhores práticas em
inovação no uso da tecnologia da informação e economia digital, nas empresas
brasileiras.
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Central de Atendimento ao Cliente.

Gestão

Gestão
Gestão

Gestão
Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão

Gestão
Gestão

Gestão
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Como uma sociedade anônima de capital aberto,
a governança da Elektro estrutura-se a partir da
Assembléia Geral de Acionistas, principal instância
de decisão, que determina o direcionamento da
empresa.
Assembléia de Acionistas
Os acionistas reúnem-se em Assembléia
Geral Ordinária até os quatro primeiros
meses após o término do exercício social e,
extraordinariamente, por determinação legal
ou para discutir assuntos de seu interesse.

A satisfação dos
públicos estratégicos
e a busca da
sustentabilidade
do negócio são
compromissos
da governança
corporativa da
Elektro.

A Assembléia de Acionistas aprova as contas
dos administradores relativas ao exercício social;
avalia, discute e vota as demonstrações financeiras;
e determina a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos. Além
disso, elege o Conselho de Administração e
estabelece a remuneração dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria.
Para facilitar a comunicação com acionistas
e investidores potenciais, a Elektro mantém
uma seção de Relações com Investidores em
seu portal eletrônico, onde publica relatórios
financeiros trimestrais e anuais, a evolução do seu
rating corporativo e comunicados de interesse do
mercado de capitais.
Composição acionária
O capital social da Elektro é composto por
387.518.530.917 ações, das quais 183.761.944.618
são ordinárias, e 203.756.586.299 são
preferenciais, distribuídas conforme tabela abaixo:

Conselho de Administração

Diretoria

Composto por seis membros efetivos e seis
suplentes, atua sempre de forma colegiada.
É responsável por eleger os membros da Diretoria
Executiva e acompanhar a sua gestão, convocar
a Assembléia Geral de Acionistas, recomendar a
aprovação do orçamento de cada exercício social
e das contas do exercício anterior e direcionar a
estratégia do negócio. Entre os conselheiros, um
é eleito pelos colaboradores, e cinco representam
os acionistas. Todos têm as mesmas atribuições
e mandato de três anos. Dos seis conselheiros,
apenas um é membro da Diretoria da empresa.
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas
e regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a Assembléia Geral de Acionistas
tem poderes para decidir todos os negócios relativos
ao objetivo da companhia, tomar as resoluções que
julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento,
sendo orgão máximo de deliberação da Elektro e,
portanto, soberano ao Conselho de Administração.

A implementação da estratégia definida pelo
Conselho de Administração e a busca de melhores
resultados econômico-financeiros, operacionais,
ambientais e sociais estão a cargo da Diretoria,
composta pelo Diretor-Presidente, quatro diretores
executivos e três diretores. A estrutura organizacional
foi alterada em 2007. As atividades de distribuição
e de operações foram reunidas na Diretoria de
Operações, garantindo um comando único que
abrange desde o planejamento dos sistemas até as
ações de engenharia e as equipes de campo nas
Regionais. A área de Tecnologia da Informação, que
possui papel estratégico na organização, deixou de ser
responsabilidade da Diretoria de Operações e passou
a integrar a Diretoria de Tecnologia da Informação,
Suprimentos e Logística. Por seu foco no cliente, a
Central de Atendimento ao Cliente passou
a ser responsabilidade da Diretoria Comercial
e de Suprimento de Energia. E, finalmente, a
Diretoria Jurídica passou a responder também pela
área de Compliance.

Composição do Conselho de Administração

Composição da Diretoria

Orlando R. González
Presidente

Acionistas

Ações Ordinárias

Ações Preferenciais

Total das Ações

EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.

64,55%

0,00%

30,61%

ETB - Energia Total do Brasil Ltda.

28,26%

33,90%

31,22%

AEI Investimentos Energéticos Ltda.

7,16%

0,00% 	

3,40%

AEI Brazil Finance Ltd.

0,00%

65,51%

34,45%

Demais acionistas
Total

0,03%

0,59%

0,32%

100,00%

100,00%

100,00%

Carlos Marcio Ferreira
Membro efetivo
Celso Arras Minchillo
Membro efetivo
Claudinei Donizeti Ceccato
Membro efetivo representante dos empregados

Carlos Marcio Ferreira
Diretor-Presidente
Francisco Alfredo Fernandes
Diretor Executivo de Operações
Luiz Otávio Assis Henriques
Diretor Executivo Comercial e de Suprimento de Energia
Luiz Sergio Assad
Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais
Marcelo Schmidt
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
Adriana Elias Chaves
Diretora de Recursos Humanos e Infra-Estrutura

James Alton Hughes
Membro efetivo

Cinthia Maria Ambrogi Alonso
Diretora Jurídica e de Compliance

João Carlos R. de Albuquerque
Membro efetivo

Márcio Henrique Fernandes
Diretor de Tecnologia da Informação,
Suprimentos e Logística
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A Diretoria Executiva se estabelece enquanto
órgão colegiado quando o Diretor-Presidente e
os Diretores Executivos se reúnem para deliberar
sobre temas de sua competência, conforme o
Estatuto Social da Elektro.
Comitê de Ética
A ética e a transparência norteiam a atuação da
Elektro. Para garantir o cumprimento do Código
de Conduta, a empresa conta com um Comitê de
Ética, responsável por analisar todas as iniciativas
voltadas para o tema, bem como eventuais
denúncias de desvios de conduta.
Independente e autônomo para desenvolver
sua função, o Comitê consolidou-se, nos
últimos anos, como um importante meio de
comunicação entre os colaboradores e a Elektro.

à revisão das deficiências de controles internos e
implementar planos de remediação decorrentes.
O Plano de Auditoria aprovado pelo Comitê,
e cumprido pela Auditoria Interna, em 2007,
constituiu na revisão de 14 processos
corporativos, além da avaliação de outros 298
riscos de natureza estratégica, operacional,
financeira e de compliance.
O acompanhamento da Auditoria Interna
e do Comitê em relação às deficiências
apontadas nos relatórios de auditoria resultou
na implementação de 97% dos planos de ação
nas datas estabelecidas, o que demonstra o
comprometimento de toda a empresa na busca
da melhoria de seus processos e da efetividade
dos controles internos.
Lei Sarbanes-Oxley - Seção 404

Comitê de Avaliação de Processos e
Controles Internos
Criado em 2002, o Comitê de Avaliação de
Processos e Controles Internos é composto pelos
Diretores Executivos e Diretores da empresa,
pelo Controller e pelo Gerente Executivo de
Auditoria e Melhoria de Processos. Dentre as suas
atribuições, está a definição das diretrizes e da
política de atuação da Auditoria Interna.
O Comitê também é responsável por assegurar
que as atividades da auditoria estejam alinhadas
com os objetivos da direção e que a operação
dos controles internos esteja adequada ao
cumprimento desses objetivos, além de proceder

Visando a mitigar os riscos que impactam
significativamente as demonstrações financeiras,
a Elektro utiliza-se dos requerimentos da Lei
norte-americana Sarbanes-Oxley, no que diz
respeito aos seus controles internos. Em 2007,
foram efetuados a revisão e o teste dos controleschave dos 10 processos de negócio, e o resultado
obtido contribuiu significativamente para o
fortalecimento desses controles, bem como para
a disseminação da cultura de trabalho focada em
ética e transparência.

Planejamento estratégico

A formulação da estratégia é um processo
sistemático, realizado anualmente pelos
Diretores Executivos e Diretores,
sendo acompanhado mensalmente pela
organização. O planejamento estratégico
ocorre após a análise dos cenários econômicofinanceiro, político, regulatório, tecnológico e de
mercado, resultando na estratégia definida para
os negócios, em um ciclo de cinco anos.
A estratégia é desdobrada no Plano de Negócios,
onde são determinadas metas de curto prazo
(um ano), sobre as quais são estabelecidos
recursos e determinados projetos com o intuito
de alcançá-las. Essa análise leva em conta a
relevância estratégica - potencial de retorno
ao acionista, satisfação do cliente, excelência
operacional, segurança e alinhamento com a
organização - e os riscos envolvidos - avaliados
segundo a gravidade, urgência do tema e
tendência.

Análise de cenários e
tendências sustentam
a construção de
estratégias, que são
desdobradas em
planos de ação, com
objetivos e metas
acompanhados por
toda a organização.

Os grandes objetivos e os indicadores que
monitoram seu desenvolvimento consolidam
o Mapa Estratégico. O acompanhamento dos
resultados é realizado por toda a organização,
por meio da intranet e de reuniões multifuncionais
(reuniões temáticas). Nelas, os objetivos são
discutidos e se traçam ações corretivas, caso
os resultados sejam abaixo dos esperados.
Um dos grandes desafios, atualmente, é garantir
a disponibilidade e o compartilhamento de
informações, permitindo revisões rápidas no
monitoramento e velocidade na implementação
das ações.
Para garantir o alinhamento das ações do dia-a-dia
às metas de médio e longo prazos e assegurar
que a condução dos negócios esteja em sintonia
com a visão de futuro, a organização possui uma
Política de Gestão estruturada, que define as
diretrizes de atuação da administração.

Eletricista preparando-se
para um dia de trabalho.
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Política de Gestão
Política

A Elektro Eletricidade e Serviços S.A., distribuidora de energia elétrica, está comprometida com a 				
qualidade dos seus serviços, com a melhoria contínua e inovação de seus processos, tecnologias e 				
sistemas de gestão, visando a garantir a satisfação de seus clientes, acionistas, colaboradores e comunidades.

Diretrizes
• Garantir que a condução dos negócios seja fundamentada em princípios éticos, com transparência e 			
		 eqüidade, respeitando os direitos humanos e a legislação.
• Garantir o mínimo impacto das operações da empresa sobre o meio ambiente, adotando medidas de 			
		 proteção ambiental, prevenção à poluição e conservação dos recursos naturais.
• Adotar práticas empresariais socialmente responsáveis, contribuindo para o desenvolvimento e
		 bem-estar da comunidade.
• Contribuir para o desenvolvimento das competências individuais e organizacionais, promovendo o 			
		 crescimento profissional dos colaboradores.
• Propiciar um ambiente de trabalho saudável e seguro, por meio do incentivo de práticas de prevenção e 			
		 controle de riscos, buscando continuamente evitar acidentes e enfermidades/doenças ocupacionais.
• Prestar serviços aos clientes com segurança, qualidade, respeito e integridade.
• Estimular seus fornecedores e parceiros a adotar estas diretrizes.

Certificações
Em 2007, a concessionária obteve a certificação
NBR ISO 9001:2000 para “Distribuição de
Energia Elétrica na área de concessão, incluindo
o projeto de expansão de redes”. Vale destacar
que a Central de Atendimento ao Cliente já
é certificada pela norma desde 1998 para
“Serviço de Atendimento Telefônico ao Cliente”
e a “Apuração, Tratamento e Divulgação dos
Indicadores Técnicos e Comerciais”, desde 2003.

Já as subestações de energia Cabreúva 02,
Caieiras, Bertioga 03 e Igaratá contam com a
certificação NBR ISO 14001:2004, que orienta
o sistema de gestão ambiental na empresa. Por
fim, tanto a Sede quanto as Regionais possuem
a certificação OHSAS 18001:1999, que trata de
temas relacionados à saúde e segurança dos
colaboradores.

Gestão de Risco
Sistema Empresarial Elektro (SEE)
O permanente aprimoramento organizacional da
Elektro acontece por meio do Sistema Empresarial
Elektro (SEE). O objetivo desse sistema é garantir
que a empresa tenha o melhor padrão gerencial, que
possa ser sustentável e replicável. O SEE é formado
pelos modelos de Negócio, Organização e Gestão.

Modelo de
Organização

SEE

Modelo de
Negócio

Modelo de
Gestão

Modelo de Negócio - Define os principais
processos de planejamento da Elektro e sua
articulação, assegurando convergência de foco e
de esforços da alta administração.
Modelo de Organização - Busca a máxima
convergência e sinergia nas ações entre as diversas
áreas da Elektro.
Modelo de Gestão - Estabelece e articula o
processo de tomada de decisão estratégica,
de ações tático-operacionais e de sustentabilidade,
tornando a atuação ordenada e harmônica.

Na condução de suas atividades, a Elektro busca
identificar e se antecipar aos riscos capazes de
influenciar a operação dos negócios. Os sistemas de
identificação e prevenção são complexos e envolvem
todas as áreas da empresa. Alguns exemplos:
• Na gestão financeira, a empresa mantém
rígidos controles internos e busca alinharse a padrões internacionais de governança
corporativa, como a lei norte-americana
Sarbanes-Oxley (Sox). Para assegurar o
equilíbrio das contas, atua com transparência
no relacionamento com os investidores,
mercado financeiro e de capitais.
• Para garantir a qualidade operacional dos
serviços prestados, a concessionária monitora
os fatores climáticos que mais oferecem risco
à operação - como tempestades e descargas
elétricas - e possui métodos para atuar em
caráter de emergência.

• Investimentos em tecnologia e a manutenção
preventiva dos equipamentos são as principais
ferramentas para a prevenção de riscos operacionais.
• No relacionamento com o agente regulador,
a Elektro observa os parâmetros operacionais e
as normas definidas pelo contrato de concessão
e sempre trabalha alinhada às exigências legais.
• Os riscos estratégicos são acompanhados por
todo o ciclo de planejamento estratégico da
organização, por meio de reuniões temáticas e
de reuniões de Diretoria.
• No que se refere à segurança de colaboradores
e parceiros, o esforço se concentra em reduzir
a exposição dos profissionais a situações de
perigo, com o uso de equipamentos adequados
e a capacitação permanente. A avaliação e
a gestão de riscos relacionados à Saúde e
Segurança Operacional são feitas por meio
da ferramenta IPAR - SGSSO (Identificação
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de Perigo e Avaliação de Riscos - Sistema de
Gestão de Saúde e Segurança Operacional)
e certificadas de acordo com a OHSAS
18001:1999.
• Um sistema de gestão ambiental alinha os
procedimentos internos à legislação, garantindo
sua conformidade. As compras de materiais e os
investimentos levam em conta os impactos ao
meio ambiente e às pessoas. Com relação aos
campos eletromagnéticos, por exemplo, ainda que
não haja dado científico que comprove a relação
entre as emissões e a ocorrência de doenças,
para as novas subestações e aquelas certificadas
com a NBR ISO 14001:2004, a organização faz
medições periódicas e assegura a manutenção
dos níveis abaixo dos limites recomendados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Colaboradores do Projeto NEO.

• Um Plano de Continuidade dos Negócios,
que consiste em ações desenvolvidas para
utilização específica em situações imprevistas e
de emergência, visa a garantir a continuidade do
negócio, facilitando o gerenciamento da crise,
no intuito de diminuir e conter as conseqüências.
• Coberturas de seguros compatíveis com os
riscos das atividades desenvolvidas e que são
julgadas suficientes para salvaguardar os ativos e
negócios da empresa de eventuais sinistros são
mantidas pela Elektro, conforme listagem abaixo:
Riscos

					
Riscos operacionais
e multirisco
Responsabilidade civil
de terceiros
Responsabilidade civil
de administradores

Importância segurada
(em milhões)
R$ 408,4
US$ 25,0
US$ 15,0

Identificar e implementar melhorias nos processos
e sistemas da empresa, na busca por mais
eficiência. Esse é o objetivo do projeto Neo,
que pretende aprimorar a eficiência operacional
da empresa e tirar o máximo proveito da
potencialidade da nova versão da ferramenta
de tecnologia da informação SAP - hoje, uma
das principais plataformas tecnológicas mundiais
de gestão, que reúne diversos aplicativos de
planejamento de recursos corporativos. O projeto
será integrado a outros sistemas de gestão importantes
para a empresa, como o técnico e o comercial.

A previsão para a conclusão do projeto é 2008,
quando as oportunidades identificadas se
transformarão em melhorias concretas para a
companhia.

Iniciado em 2007, não se trata de uma simples
atualização de um sistema corporativo de gestão,
mas de uma revisão de processos críticos da
empresa, principalmente nas áreas de Plano
Geral de Obras e Manutenção, Serviços Técnicos
e Comerciais, Serviços de Inspeção e Medição
e Leitura e Entrega de Contas, para identificar
oportunidades de melhoria. Além disso, o projeto não
se limita apenas às revisões de processos dessas áreas,
expandindo para todos os processos da empresa.
Isso representa, na prática, reduzir custos,
minimizar atividades manuais e redundantes,
liberar as equipes dos trabalhos burocráticos
para focar na atuação técnica em campo,
promover uma integração entre os sistemas
da companhia e aperfeiçoar os sistemas
de informações gerenciais, orçamentárias e
regulatórias, além de conferir maior agilidade e
qualidade ao atendimento ao cliente.
Equipe de Restabelecimento.
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Projeto Neo
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Eletricistas executam procedimento de segurança.

Segurança

Segurança

Segurança

Segurança

Segurança

Segurança

Segurança
Segurança
Segurança
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A segurança é o principal Valor da Elektro.
Por estar comprometida com o uso seguro e
adequado da energia elétrica, realiza diversas
ações, como a capacitação dos colaboradores,
a normatização dos procedimentos internos
de operação e o investimento contínuo em
novas tecnologias. Essa postura responsável e
comprometida ajudou a empresa a construir,
nos últimos anos, uma trajetória de alto
desempenho, com baixas taxas de freqüência e
de gravidade de acidentes.
Em 2007, no entanto, a ocorrência de cinco
acidentes fatais envolvendo colaboradores
próprios e das empresas parceiras levou a Elektro
a redobrar a atenção a todos os aspectos ligados

à segurança. O primeiro passo adotado foi instalar
o Comitê Gestor de Crise, que reuniu a Diretoria
e membros de diversas áreas da empresa e,
durante quatro meses, trabalhou para estabelecer
um Plano de Ação Emergencial, com medidas de
curto, médio e longo prazos, para minimizar as
situações de insegurança.

Desde 2007, a Elektro
trabalha para melhorar
a comunicação de
incidentes como, por
exemplo, por meio do
programa Observação
de Segurança.

Serviço em Linha Viva.

O reforço aos treinamentos voltados à
conscientização comportamental e o alinhamento
de metas e responsabilidades foram algumas
das iniciativas adotadas. Durante todo o
processo, fortaleceram-se a aliança com as
empresas parceiras e o compromisso de todos
com a segurança. As mudanças passaram a ser
incorporadas ao dia-a-dia da operação e, quando os
indicadores regressaram aos padrões aceitáveis de
incidência e gravidade, o Comitê pôde ser dissolvido.

Colaboradores próprios
Total de acidentes de trabalho (com e sem afastamento) inclui acidentes com veículos
Total de acidentes de trabalho com afastamento
Total de acidentes de trabalho sem afastamento
Média anual de acidentes de trabalho por colaboradores
Taxa de freqüência de acidentes (TF)
Taxa de gravidade de acidentes (TG)
Taxa de lesões
Acidentes fatais

2005

2006

2007

65
0
8
0,025
0,00
0,00
0,29
0

154
1
27
0,058
0,38
1.194,00
0,95
1

148
9
18
0,055
1,87
2.536,21
0,75

Colaboradores parceiros
Total de acidentes de trabalho (com e sem afastamento) inclui acidentes com veículos
Média anual de acidentes de trabalho por colaboradores
Taxa de freqüência de acidentes (TF)
Taxa de gravidade de acidentes (TG)
Acidentes fatais

34
0,013
1,50
1.323,00
0

74
0,022
2,05
1.160,00
1

195
0,045
1,83
2.385,23
3

7.758
24

15.921
48

12.117
24

3

2

5

População
Taxa de gravidade de acidentes (TG) por choque elétrico
na rede concessionária
Total de acidentes (inclui lesões leves e graves)
Número de melhorias implantadas com o objetivo de oferecer
produtos e serviços mais seguros

2

Diálogo aberto com parceiros
Anualmente, os representantes da Elektro e os
dirigentes das empresas parceiras se encontram
e discutem temas ligados ao trabalho e aos negócios.
Em 2007, o encontro buscou promover um amplo
diálogo e garantir o engajamento de todos na busca
de soluções para reduzir a exposição dos profissionais

aos riscos de acidentes. Durante dois dias, diretores
e gerentes das empresas parceiras reuniram-se
com o diretor-presidente da Elektro, com os
diretores executivos, diretores e com colaboradores
de diferentes áreas da companhia para discutir o tema
“Segurança, sustentabilidade e parceria”.
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Segurança: Valor número 1
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As trocas de experiências permitiram
estabelecer uma nova maneira de as empresas
se relacionarem, com o reforço da aliança e do
diálogo aberto. Da condição de contratadas da
Elektro para a execução de serviços, elas passaram
a assumir a posição de parceiras e responsáveis
pelo trabalho. A mudança influenciou a
abordagem das questões ligadas à segurança,
uma preocupação compartilhada por todos.
O encontro foi o ponto de partida para
aperfeiçoar os processos envolvidos na
relação com os parceiros, com a revisão dos
procedimentos técnicos, de treinamento e de
monitoramento. Em vez de tentar controlar todos
os procedimentos, a Elektro concentrou-se em
estabelecer os parâmetros de atuação e concedeu
mais liberdade de ação às empresas.
Os processos de definição dos aspectos
relacionados às Ferramentas e Equipamentos de
Trabalho são um bom exemplo dessa nova fase.

Antes, a Elektro exigia que os parceiros adotassem
materiais idênticos aos seus, o que colocava as
empresas em uma situação de dependência da
concessionária para implementar as ações. Para
conceder maior liberdade às parceiras e possibilitar
que elas desempenhem um papel proativo,
a concessionária modificou os critérios, que ainda
estão em implementação, os quais consideram
a importância de cada um dos equipamentos na
execução das atividades. A partir dos parâmetros
exigidos, os parceiros têm liberdade para atuar e
fazer valer sua eficiência operacional.
Para avaliar os resultados das mudanças e traçar novos
planos para 2008, foi realizado um segundo encontro,
no fim de 2007. Uma das propostas em discussão
consistiu em mudar a metodologia de avaliação dos
parceiros e incluir indicadores de desempenho proativos
do processo de segurança, que fortaleçam as relações
de parceria pactuadas. Dessa maneira, a concessionária
poderá valorizar e incentivar ainda mais a melhoria da
produtividade e a prevenção de incidentes.

Em 2007, o programa de treinamento
comportamental - Desenvolvimento das
Habilidades Interpessoais - foi reforçado com
iniciativas de capacitação que beneficiaram 300
líderes das empresas parceiras e 97 colaboradores
próprios. Além disso, a Elektro promoveu cursos
técnicos para eletricistas, como, por exemplo,
o de instalação de postes e o de manutenção de
“linha viva”.
Os cuidados ao volante também mereceram
atenção especial na concessionária, com a
distribuição de um Manual de Direção Preventiva
a todos os colaboradores e a realização de
treinamento específico para os profissionais que
conduzem veículos da empresa. A capacitação
foi a primeira etapa para a obtenção da chamada
“Carta de motorista Elektro”, espécie de
autorização interna que será obrigatória para
todos os motoristas, a partir de 2009. Ela será
concedida àqueles que forem aprovados em
provas teóricas e práticas, além de exames
médicos específicos.

Complementando o trabalho de prevenção,
ao longo de 2008, serão instalados computadores
de bordo nos veículos da empresa para acompanhar
o desempenho do veículo e o comportamento
do motorista ao volante. A meta é adotar o
equipamento em toda a frota, até o final de 2009.
Para estimular a reflexão sobre a segurança,
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes
(Sipat) mobilizou todos os colaboradores da
empresa, na Sede e nas Regionais. Com o tema
“Quanto vale o seu sim para a segurança?”,
o evento propôs uma análise individual sobre
o quanto o compromisso pessoal e as atitudes
individuais podem contribuir para reduzir as
situações de risco.

Compromisso individual
Embora a maioria dos acidentes e incidentes
seja causada por uma seqüência de falhas - e
não por um fator isolado -, a atitude pessoal dos
profissionais tem um papel fundamental na sua
prevenção. A correta percepção e análise dos
riscos, a inspeção prévia dos equipamentos e a
comunicação de desvios e acidentes de menor

gravidade são alguns exemplos de como o
respeito às normas e a atitude de cada um pode
colaborar para reduzir a exposição ao risco.
Para conscientizar seus colaboradores sobre
esse conceito, a Elektro implementou ações de
capacitação e incentivou a reflexão.

Elektro intensifica
o treinamento e
a conscientização
sobre a importância
do comportamento
na prevenção de
acidentes.

Eletricistas no Centro de
Treinamento da Educação
Corporativa Elektro.
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Relação de confiança
e apoio mútuo
entre a Elektro e as
empresas parceiras
impulsiona a
construção de planos
conjuntos de ação.
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Uso seguro e adequado de energia elétrica
Estudantes aprendem com
experimento Winshirt na
Estação Elektro.

Durante a Sipat, também foi apresentado o novo
padrão de uniforme para os eletricistas. Elaborado
conforme as normas regulamentadoras NR10 que trata de instalações e serviços em eletricidade e NR6 - sobre Equipamento de Proteção
Individual -, os uniformes, confeccionados em
tecido antichama e com faixas refletivas, passaram
a proporcionar mais segurança ao trabalho dos
colaboradores e parceiros.
Novos canais de comunicação
Para melhorar o processo de prevenção de
acidentes e estimular a troca de experiências,
foram criados, em 2007, novos canais de
comunicação com colaboradores e parceiros:
uma linha telefônica gratuita e o Programa
Observação de Segurança recebem comunicações
sobre práticas inseguras.

O ano marcou o lançamento de dois
informativos - Alerta de Segurança e Lições
Aprendidas -, publicações resumidas que são
distribuídas logo após o registro de um acidente
ou incidente. O Alerta de Segurança está ligado
aos aspectos emergenciais e imediatos e divulga
as primeiras informações sobre as ocorrências,
com o objetivo de evitar sua repetição. Já o Lições
Aprendidas está mais relacionado com as causas
dos problemas e informa sobre os resultados
da investigação de um acidente, garantindo que
a informação chegue ao público de forma clara,
rápida e homogênea.

Além de receber visitantes, a Estação promove
palestras sobre o uso adequado e seguro
de energia elétrica e oficinas de capacitação
voltadas aos profissionais da construção civil,
estabelecimentos comerciais e trabalhadores
rurais. Em média, percorre quatro municípios
por mês. Até o final de 2007, mais de 40 cidades
fizeram parte do roteiro, que alcançou 37 mil
visitantes.
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Para garantir a segurança da população e para
que seus clientes possam desfrutar os benefícios
da energia elétrica sem riscos, a Elektro põe
em prática uma série de iniciativas com foco
na conscientização da sociedade. A Estação
Elektro é o principal veículo de comunicação.
Trata-se de um caminhão de 13 metros de
comprimento, que abriga a maquete de uma
usina geradora de energia, uma exposição
sobre a história da eletricidade e diversos
experimentos científicos, com os quais o
público pode interagir para aprender mais sobre
temas como geração de corrente elétrica,
alta tensão e campo magnético.

Estação, Rádio e Cine
Elektro: ações itinerantes
e de comunicação
conscientizam a
comunidade sobre o uso
seguro e adequado de
energia elétrica.

Por meio de outro projeto, a Rádio Elektro,
a empresa orienta a comunidade sobre o uso
seguro e adequado de energia elétrica e divulga
mensagens sobre outros temas de interesse da
população, como saúde, cidadania e economia
doméstica, em boletins, de terça a quinta-feira e,
nas sextas-feiras, com programas de 12 minutos,
em mais de 50 emissoras da área de concessão.
Já o Cine Elektro oferece à população uma sala de
cinema itinerante, com exibição de filmes nacionais
e internacionais de qualidade, para crianças e
adultos, além da exibição de um vídeo didático
sobre o uso da energia. O projeto teve início em
2005 e foi concluído em 2007, com a cobertura de
todas as cidades da área de concessão e mais de
1,5 milhão de pessoas beneficiadas.

Estação Elektro.

Canal de comunicação
para os temas de segurança
Os colaboradores e parceiros podem entrar em
contato pelo telefone 0800-722 4750.
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Veículo da frota Elektro.

Desempenho Comercial
Desempenho Comercial
Desempenho Comercial
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Desempenho Comercial
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Elektro
ultrapassa
a marca de
2 milhões de
clientes.

A empresa fechou o ano com mais de 2 milhões
de clientes (unidades consumidoras ativas), o que
representa um crescimento de 2,6%, em relação
à 2006. O fornecimento de energia aumentou
4,3%, com destaque para a classe Comercial, que
ampliou o consumo em 8,1%. Este aumento foi
causado pelas fortes temperaturas registradas
no período e provocaram maior utilização dos
equipamentos de refrigeração.
Em sua estratégia de compra de energia elétrica,
a Elektro já tem contratada a energia necessária para
abastecer seu mercado previsto para o período de
2008 a 2012, sendo que o total comprado em 2007
foi de 11.545 GWh, incluindo as perdas na rede de
distribuição e o rateio das perdas na rede básica.

Esse valor está em conformidade com as margens
regulatórias de contratação, que asseguram o
repasse dos custos de compras de energia às tarifas.
Cerca de 70,4% do total foram adquiridos em
leilões regulados de compra e venda de energia,
e 27% se referem à cota compulsória de Itaipu.
Os 2,6% restantes ficaram a cargo de contratos
bilaterais, assinados anteriormente à migração
para a regulamentação do Novo Modelo e do
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
(Proinfa), que, como Itaipu, têm caráter
compulsório.

Energia fornecida

Fornecimento de Energia - Perfil dos Clientes
14,9%

2005

2006

2007

Residencial

2.962

3.060

3.184

Industrial

3.288

3.348

3.464

Comercial

1.308

1.379

1.490

Rural

742

770

809

Poder público

230

250

262

Iluminação pública

363

386

395

Serviço público

407

368

367

Total (GWh)

9.300

9.561

9.971

8,1%
2,6%
4,0%

34,7%

3,7%

31,9%
Residencial
Poder Público

Industrial

Comercial

Iluminação Pública

Rural

Serviço Público

Toda a operação de contratação da energia e
do transporte representou um desembolso de
R$ 1,2 bilhão.

Clientes atendidos

Clientes Cativos
Clientes Livres*

2005
1.904.410
33

2006
1.954.170
37

2007
2.004.838
38

*Clientes livres são aqueles que contratam da distribuidora apenas o
uso dos sistemas de distribuição.

Energia comprada
		

2005

2006

2007

Itaipu

3.159

3.147

3.148

Contratos iniciais

2.359

0

0

408

190

176

88

88

88

Contratos bilaterais e compra no mercado spot
Leilão (incluindo geradoras federais de 2002)
Proinfa
Contratos de compra e venda de energia elétrica no mercado regulado (CCEAR)
Total de energia comprada (GWh)

0

44

116

4.627

7.655

8.017

10.641

11.124

11.545
Centro de Operação de Distribuição.
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Evolução do mercado
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SGS: mais rapidez e eficiência.

Desempenho Operacional
Desempenho Operacional
Desempenho Operacional

Desempenho Operacional

Desempenho Operacional

Desempenho Operacional
Desempenho Operacional
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Investimentos na rede de distribuição

Expansão e modernização do
sistema elétrico (R$ milhões)
Universalização (R$ milhões)
Total dos investimentos
(R$ milhões)

2005

2006

2007

140
43

178
70

187
66

183

248

253

Rápido restabelecimento de energia
Para diminuir o tempo de interrupção do
fornecimento de energia aos clientes, a Elektro
vem substituindo os controles analógicos
das subestações por sistemas digitais, que
identificam a localização exata do problema
e do equipamento que precisa ser isolado e
definem rapidamente as áreas prioritárias de
atendimento e a capacidade de transmissão. Isso
reduz significativamente o tempo necessário
para o diagnóstico e a solução de falhas na rede
elétrica. Além disso, os novos equipamentos
eliminam a necessidade de manobras manuais
realizadas pelos eletricistas: a retomada da
energia é automática, reduzindo a exposição
dos profissionais aos riscos. A Elektro investe,
anualmente, nesse processo de digitalização e já
modernizou 38 das 119 subestações.

acionados remotamente e garantem a retomada
do fornecimento de energia, em casos de
interrupção acidental. São os religadores digitais,
que, por meio de tecnologia de comunicação
móvel estão integrados aos sistemas de operação
da concessionária.
A partir do Centro de Operação de Distribuição
(COD), localizado na Sede da Elektro, em
Campinas, os operadores podem rastrear as falhas
na rede de distribuição e atuar a distância, sem a
necessidade de deslocamento de equipes. Além
de reduzir o tempo de reparo, o equipamento
confere mais segurança aos colaboradores em campo.
Em 2007, foram instalados 126 religadores digitais.
Tempo real

Operação a distância

Para oferecer um serviço mais rápido e eficiente
aos clientes, a Elektro dotou seus eletricistas com
computadores de mão - Personal Digital Assistant
(PDA) -, que utilizam tecnologia de comunicação
via celular. Eles estão integrados a um sistema
avançado de gerenciamento logístico das ordens
de serviço, possibilitando alterar, em tempo real,
as prioridades e os roteiros de trabalho de equipes
em campo. Os ajustes são feitos pelo próprio
sistema, com base em critérios como prazo,
urgência, distância a ser percorrida e tipo
de equipe necessária.

Outro avanço registrado em 2007, e que
significará melhorias para os clientes, foi a
instalação de equipamentos que podem ser

Ligações, desligamentos e substituições de
equipamentos de medição são alguns dos
serviços comerciais que, uma vez solicitados

à concessionária, podem ser repassados
imediatamente às equipes de trabalho.
A mesma tecnologia de comunicação é
utilizada pelo eletricista para informar sobre
a conclusão do atendimento. Com a rápida
atualização dos bancos de dados, a informação
fica disponível em tempo real aos clientes, que
podem consultar o andamento dos trabalhos
pela Central de Atendimento ao Cliente.
Os computadores de mão já eram utilizados
para os serviços técnicos, como manutenção da
iluminação pública, e, em 2007, a Elektro expandiu
o uso dos PDAs para os serviços comerciais.
O projeto piloto foi executado no início do ano,
na cidade de Limeira (SP), e, agora, a empresa
está expandindo o uso do PDA, para a realização
dos serviços comerciais, para outras cidades
da área de concessão. Com a adoção dessa
tecnologia, a Elektro eliminará a impressão das
ordens de serviço, o que significará uma redução
de custo associada à preservação ambiental,
com a eliminação do consumo de 5 milhões de
folhas de papel por ano.
Rede compacta
Um sistema compacto - com cabos de energia
elétrica recobertos - melhorou em 70% o
desempenho da rede, nos pontos onde foi
instalado. A tecnologia oferece melhor proteção
contra uma das principais causas de interrupção
acidental de energia: a queda de galhos de
árvores ou outros objetos sobre a rede.

Empresa investe na
modernização dos
equipamentos e
em novas soluções
logísticas para
aumentar a segurança,
eficiência e qualidade
dos serviços.

A cobertura protetora não é capaz de isolar
totalmente os cabos, mas elimina a corrente de
fuga de energia, em caso de contato acidental
com objetos aterrados.
No município de Campos do Jordão (SP),
por exemplo, o uso da tecnologia em áreas
estratégicas da cidade colaborou para reduzir,
nos últimos três anos, em 58,7% a Duração
Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora (DEC). A rede compacta começou
a ser utilizada pela Elektro, a partir de 1999, em
áreas urbanas onde é grande a interferência da
vegetação, e, desde 2001, é o sistema-padrão nas
novas instalações em cidades. Em 2007, a tecnologia
foi aplicada em 93 quilômetros, totalizando 590
quilômetros em toda a área de concessão.
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Todos os anos, a Elektro registra desempenho
técnico melhor que o padrão exigido pela Aneel.
Os indicadores técnicos de Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e
Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora (FEC) da Elektro são melhores que os
padrões exigidos pelo regulador e, em 2007, ficaram
em linha com os patamares verificados nos anos
anteriores. O ano de 2006 foi atípico, em função
de severas tempestades com ventos e descargas
atmosféricas, que elevaram de modo significativo os
indicadores, especialmente o DEC.
No entanto, os investimentos realizados no
sistema elétrico, principalmente em manutenção
preventiva e na utilização de novas tecnologias,

como digitalização de subestações e automação
de religadores, mantiveram a rede suficientemente
resistente frente à rigorosa situação climática. Com
isso, houve redução no número de vezes em que
os clientes ficaram sem energia e, principalmente,
no tempo total da interrupção no fornecimento.

Freqüência Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora - FEC(1)
(interrupções)
6,59

6,74

6,41

A ação atende à orientação da Aneel de combater as
perdas no sistema e é responsável pela recuperação
de 60% da energia perdida. Os medidores que
apresentam problemas técnicos são substituídos,
garantindo a confiabilidade das medições, e também
é realizada a troca dos equipamentos com mais de
30 anos de vida útil.

Duração Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora - DEC(1)

2005

2006

2007

(horas)
9,11

2005

10,17

2006

9,36

2007

(1)
Os indicadores não consideram os dias críticos, associados a situações
de emergência, conforme definido pela Resolução Aneel 024/2000.
Se considerados, os indicadores DEC e FEC de 2005 seriam 10,37 e
7,19, respectivamente, os indicadores DEC e FEC de 2006 seriam 12,81
e 7,98, respectivamente, e os indicadores DEC e FEC de 2007 seriam
10,97 e 7,15, respectivamente.

Baixa perda de energia
Para proporcionar aos seus clientes um sistema
eficiente de distribuição, a Elektro busca garantir que
a energia comprada seja efetivamente distribuída.
Para isso, mantém o programa de Inspeção de
Medidores, que envolve a avaliação anual de
cerca de 220 mil unidades para detectar possíveis
procedimentos irregulares ou avarias no sistema.

Subestação Cabreúva II.

Fiscalização e
manutenção do
sistema ajudam a
manter os índices
da Elektro entre
os melhores do
mercado.

Outro bom exemplo dos resultados das ações
de combate às perdas desenvolvidas em 2007 é
o conjunto de ações realizadas no município do
Guarujá. Entre os clientes de alta tensão,
por exemplo, foram instalados equipamentos
digitais com comunicação e supervisão remotas,
com envio de informações sobre o consumo em
tempo real via modem celular, em cerca de 300
pontos de medição.
Também merecem destaque as ações de Eficiência
Energética, desenvolvidas pelo projeto Energia
Comunitária Elektro - por uma comunidade
melhor -, que estimula o uso seguro e eficiente
da energia elétrica por meio da regularização
das instalações elétricas das residências das
comunidades carentes. Com a troca de fiação e
doação de lâmpadas mais eficientes, foi possível
reduzir as perdas em 70%. Veja mais sobre o projeto
Energia Comunitária nas páginas 92 e 93 deste relatório.
Além de investir na melhoria de seus procedimentos
internos, a concessionária atua em parceria com
outras empresas e com a Abradee no intuito de
desenvolver estudos setoriais de avaliação dos
procedimentos irregulares e de elaborar novas
estratégias de redução das perdas.

Relatório de Sustentabilidade 2007

Relatório de Sustentabilidade 2007

Indicadores operacionais sempre melhores

52

53

Relatório de Sustentabilidade 2007

Inspeção em medidor
de energia elétrica.

Mudança na medição
O indicador de perdas registrado em dezembro
de 2007 se manteve estável, em relação ao
indicador de dezembro de 2006 (6,86%),
que apresenta resíduo do impacto da adoção da
nova configuração das medições de fronteiras
estabelecida pela Aneel (Resoluções 334/2002
e 067/2004). Por força dessas resoluções,
os pontos do sistema de medição de fronteira
que registram o volume de energia comprada
foram transferidos da baixa tensão para a alta
tensão dos transformadores. Com essa
alteração, as perdas de energia, que, antes,
eram contabilizadas para as empresas transmissoras,
passaram a ser assumidas pela Elektro.

Perdas Globais do Sistema (%)
6,58

2005

6,86

2006

6,86

Plano Inverno - A Elektro é responsável pelo
fornecimento de energia a um dos principais
destinos turísticos do Estado de São Paulo,
durante o inverno: Campos do Jordão (SP).
Com seu Festival de Inverno, o município recebe
quase 1,5 milhão de visitantes, nos meses de
junho, julho e agosto, e registra um aumento
no consumo de energia elétrica da ordem de
25%. Para assegurar o fornecimento e manter
os padrões de excelência no atendimento aos
clientes, a Elektro investiu, em 2007, cerca de
R$ 1,6 milhão em obras, em manutenção e na
melhoria do sistema elétrico do município.
Os investimentos concentraram-se no controle
de vegetação, inspeção em estruturas da linha de
transmissão que vai de Taubaté (SP) a Campos
do Jordão e substituição de 320 pára-raios, além
de outras obras, que também beneficiaram
as cidades de São Bento do Sapucaí e Santo
Antônio do Pinhal (ambos em São Paulo).
Ainda foram instalados 6,3 mil separadores
de fase, que impedem os curtos-circuitos
provocados pelo toque entre os cabos
elétricos. Durante o Festival, uma subestação
móvel esteve de prontidão para entrar em
funcionamento, no caso de interrupção do
fornecimento.

2007

Obs.: O critério de cálculo das perdas é baseado nas compras totais
de energia pela Elektro.
No indicador de perdas de 2007, não foram computadas as perdas
referentes à mudança provisória da medição de fronteira da Linha
de Transmissão Capão Bonito - Itapeva - Itararé, determinada pela
CCEE. Esse aumento será anulado após a entrada em operação da LT
Maringá - Itararé II. Se computado esse valor, o índice seria de 7,02%.

Plano Verão - No litoral de São Paulo, onde
a Elektro fornece energia para 80% da área,
a concessionária também busca adaptar-se
às variações da demanda características do
período entre o Natal e o Carnaval, quando o

consumo chega a aumentar 75%. Em 2007,
a empresa investiu R$ 50 milhões em obras
de manutenção e modernização da rede, em
29 cidades. Além disso, montou uma operação
especial para atender emergências, com o
aumento das equipes e o deslocamento para
a região de duas subestações móveis. A ação
envolveu - somente no período da passagem
de ano - 142 veículos e 350 profissionais, entre
equipes operacionais, operadores da Central
de Atendimento ao Cliente e do Centro de
Operação de Distribuição (COD), responsável
pelo monitoramento ininterrupto de toda a área
de concessão da empresa.
O COD atuou com uma equipe de 21 operadores,
seis a mais do que no restante do ano, e a Central
de Atendimento ao Cliente, que também funciona
24 horas por dia e sete dias por semana, ampliou de
100 para 115 o número de postos de atendimento.

Com o planejamento
detalhado das
operações,
a Elektro se ajusta
às variações sazonais
e regionais da
demanda e assegura
o atendimento de
qualidade durante
todo o ano.
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Colaborador do Centro de Operação de Distribuição.
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Econômico e Financeiro
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Ambiente econômico favorável

O ano de 2007 foi marcado pelo significativo

Monetário Nacional manteve a Taxa de Juros

incremento das importações como decorrência

Indicadores

crescimento da economia brasileira,

de Longo Prazo (TJLP) relativamente estável

da apreciação do Real e do aumento da

com o conseqüente aumento do consumo.

durante o ano, ficando em 6,5% ao ano,

demanda interna.

A produção industrial, medida pelo Instituto

no primeiro semestre de 2007, e 6,25%,

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

no restante do exercício, patamar mais baixo

Os indicadores econômicos que influenciaram

registrou o melhor resultado desde 2004,

desde a sua criação, em 1984.

os resultados da Elektro apresentaram a

Taxa de Câmbio R$/US$(1)
Valorização Cambial
Selic
CDI
TJLP
IGP-M
IGP-DI
IPCA

evolução descrita na tabela ao lado:

superior ao dos anos anteriores: 2,8%, em

A inflação medida pelo Índice Geral de

2006, e 3,1%, em 2005. O destaque do ano

Preços ao Mercado (IGP-M) encerrou o

foi a produção de bens de capital, que cresceu

ano com aumento de 7,75%, ficando 3,92

19,9%, contribuindo para a formação do

pontos percentuais acima da variação de

estoque de investimentos.

2006. O índice foi puxado, principalmente,

2006

1,7713
17,15%
11,88%
11,82%
6,37%
7,75%
7,89%
4,46%

2,1380
8,66%
15,07%
15,03%
7,87%
3,83%
3,79%
3,14%

Cotação em 31 de dezembro.

(1)
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com expansão de 6,0% e patamar bem

2007

pelo aumento nos preços dos alimentos,
A tendência verificada nos últimos três

influenciados pelas commodities. O Índice

anos quanto à queda dos juros, as taxas da

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

inflação em linha com as metas inflacionárias

encerrou o ano em 4,46% e ficou 1,32 ponto

estabelecidas pelo Banco Central, a apreciação

percentual acima do índice de 2006 (3,14%),

do Real, a diminuição do risco Brasil e a maior

mas em linha com a meta inflacionária de 4,5%.

disponibilidade de crédito proporcionaram

Vale destacar também a valorização do Real

um ambiente favorável à retomada de

frente ao Dólar norte-americano de 17,15%,

investimentos, impulsionando o aquecimento

reforçando a tendência verificada desde 2003.

da atividade econômica.
O Investimento Estrangeiro Direto (IED)
A partir de setembro de 2007, o Comitê de

atingiu US$ 34,6 bilhões, recorde em termos

Política Monetária (Copom) interrompeu o

históricos, superando a marca anterior de

ciclo de queda da taxa básica de juros Selic,

US$ 32,8 bilhões no ano 2000, quando

iniciado em 2005, mantendo-a em 11,25% ao

ocorreram privatizações de empresas estatais,

ano, nos últimos quatro meses de 2007.

com participação ativa de investidores estrangeiros.

Essa decisão foi baseada nas pressões
inflacionárias indicadas para o segundo

A balança comercial brasileira apresentou

semestre e nos potenciais impactos da crise

um superávit de US$ 40,0 bilhões no ano,

de crédito imobiliário de alto risco (subprime),

resultado14% menor do que o superávit de

deflagrada nos Estados Unidos. O Conselho

2006 (US$ 46,5 bilhões), influenciada pelo

Sede Corporativa, em Campinas (SP).
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Conforme previsto no contrato de concessão,
a revisão tarifária periódica das concessionárias
de distribuição de energia elétrica ocorre a cada
quatro anos. A primeira revisão tarifária da Elektro
ocorreu em 27 de agosto de 2003, e a segunda
em 27 de agosto de 2007.
A revisão tarifária tem a finalidade de reavaliar o
equilíbrio econômico-financeiro da concessão,
ao mesmo tempo em que oferece à modicidade
tarifária os ganhos de produtividade alcançados
pela concessionária. Difere do reajuste tarifário
anual em dois aspectos: (i) trabalha com dados
projetados para os próximos 12 meses e;
(ii) estabelece os custos eficientes, tendo como
parâmetro uma Empresa de Referência definida
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
e a Base de Remuneração Regulatória (BRR),
valor a partir do qual remunera os investimentos
dos acionistas na concessionária.
Esse segundo ciclo de revisão tarifária estabeleceu
as tarifas da Elektro para o período de 27 de agosto
de 2007 até 26 de agosto de 2008. A Resolução
Homologatória nº 535 da Aneel homologou um
reposicionamento tarifário médio negativo de
18,59%, influenciado pelos seguintes fatores:
• Redução da taxa de retorno, expressa pelo
Custo Médio Ponderado de Capital - WACC
(de 11,26% para 9,95% ao ano);
• Término do período de recuperação do
diferimento tarifário, no período relativo
à primeira revisão tarifária da Elektro, cuja

Principais resultados

diferença entre o devido (28,69%) e o aplicado
(20,25%) em agosto de 2003, foi concedida
pela Aneel no período de 2004 até 2007;
• A quota de reintegração não é mais aplicada
aos valores relativos às Obrigações Especiais;
• Repasse dos ganhos de produtividade da
Elektro em prol da modicidade tarifária; e
• Redução dos valores da Conta de Consumo de
Combustível (CCC), regulada pela Aneel.
A Elektro protocolou Recurso Administrativo na
Aneel, em 10 de setembro de 2007, no tocante
ao valor definido para a Base de Remuneração
Regulatória utilizado pela Aneel na Revisão Tarifária de
agosto de 2007. O Recurso solicita, principalmente,
a inclusão de ativos na Base de Remuneração
Regulatória e a revisão dos cálculos dos valores
atribuídos à Base de Remuneração a título de custos
adicionais e componentes menores. O processo ainda
se encontra sob análise do Órgão Regulador.
Os índices de reposicionamento tarifário, divulgados
até o momento, são preliminares para todas as
distribuidoras, uma vez que a Aneel, por meio de
Audiência Pública nº 052/2007, está reavaliando
a metodologia de revisão tarifária, principalmente
no que toca a Empresa de Referência. Tais índices
provisórios vigorarão até a ocasião do reajuste tarifário
a ser aplicado em 2008, quando há a expectativa de
que sejam fixados os valores definitivos calculados
para os custos operacionais eficientes, efetuadas as
devidas compensações tarifárias.

Valores em R$ milhões
______________________________________________________
Variação
__________________________
2007
2006
R$ milhões
%
Venda de Energia Clientes Finais
Reposicionamento Tarifário
Receita pelo Uso do Sistema de Distribuição
Outras Receitas
Receitas Operacionais
Deduções às Receitas Operacionais
Receitas Operacionais Líquidas
Energia Comprada para Revenda(1)
Gastos Operacionais
Resultado do Serviço

3.327,9
(93,4)
300,4
47,8
___________
3.582,7
(1.326,7)
___________
2.256,0
(1.070,8)
(472,2)
___________
713,0
___________

3.347,3
(78,8)
287,4
70,4
___________
3.626,3
(1.349,4)
___________
2.276,9
(1.010,0)
(494,6)
___________
772,3
___________

(19,4)
14,6
13,0
(22,6)
___________
(43,6)
(22,7)
___________
(20,9)
60,8
(22,4)
___________
(59,3)
___________

-0,6%
18,5%
4,5%
-32,1%
___________
-1,2%
-1,7%
___________
-0,9%
6,0%
-4,5%
___________
-7,7%
___________

EBITDA(2)

832,5
___________

891,5
___________

(59,0)
___________

-6,6%
___________

Resultado Financeiro(3)

(78,6)
___________

(27,0)
___________

51,6
___________

191,1%
___________

Lucro Líquido

466,9
___________

501,7
___________

(34,8)
___________

-6,9%
___________

Líquido de crédito de PIS/COFINS.
Resultado de Serviço + Amortização do Ágio + Depreciação e Outras Amortizações.
Exclui pagamento de juros sobre capital próprio.

(1)
(2)
(3)

Em 2007, a receita operacional bruta da Elektro
foi de R$ 3,6 bilhões, num declínio de 1,2%,
em relação ao ano anterior. Da receita total,
92% equivalem à receita com venda de energia
para clientes finais, e 8%, à receita pelo uso do
sistema de distribuição, proveniente dos clientes
livres que saíram da sua base de clientes cativos.
As receitas operacionais líquidas da Elektro
atingiram R$ 2,3 bilhões, com uma discreta
redução de 0,9%, em relação ao mesmo período
de 2006. Além da revisão tarifária de agosto de
2007, que representou uma redução média de
18,59% nas tarifas, com reflexos nos últimos

quatro meses de 2007, as receitas operacionais
líquidas também sofreram o impacto negativo da
alteração no critério de estimativa de Receita
Não Faturada.
O custo da energia comprada aumentou R$ 60,8
milhões, por causa, principalmente, do aumento
da tarifa média de energia comprada, homologada
pela Aneel. Cabe mencionar que, conforme
regulado pela Aneel, os aumentos de custo da
energia comprada são repassados integralmente
às tarifas.
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Os resultados dos gastos operacionais (soma
das despesas operacionais e custo da operação)
foram 4,5% menores, em relação a 2006,
por causa dos impactos favoráveis de reversões
das provisões de ICMS sobre demanda
(R$ 37,9 milhões); de ações judiciais contra
reajustes de tarifas de energia durante o
congelamento de preços ocorrido em 1986
(R$ 5,6 milhões) e de Crédito de Liquidação
Duvidosa (R$ 10,0milhões); e impactos
desfavoráveis pelos gastos com acordo coletivo
e indenizações trabalhistas, no valor de R$
9,1 milhões. Adicionalmente, em 2006, para
adequação aos critérios da Deliberação CVM nº
489/05, houve reversões de provisões no valor de
R$ 18,4 milhões, o que não ocorreu em 2007.
A Elektro encerrou o ano com uma geração
operacional de caixa, medida pelo conceito
EBITDA, de R$ 832,5 milhões, 6,6% menor em
relação a 2006. O resultado do serviço foi de
R$ 713,0 milhões, com queda de 7,7% sobre o
resultado de 2006.
O resultado financeiro negativo (receitas
financeiras deduzidas das despesas financeiras) de
2007 foi R$ 51,6 milhões superior ao registrado
no mesmo período do ano anterior. Dois fatores
influenciaram especialmente esse resultado:
os resgates antecipados de debêntures e as
menores receitas financeiras incidentes sobre os
ativos regulatórios, em função da redução da taxa
de juros Selic e do efeito de amortização desses
ativos regulatórios (CVA, Parcela A e perdas
decorrentes do racionamento) no período.

Por fim, a Elektro registrou lucro líquido de
R$ 466,9 milhões, em 2007, frente aos R$ 501,7
milhões verificados no ano anterior, apresentando
redução de 6,9%.

Campos de Jordão (SP).

Os gráficos a seguir ilustram os resultados
operacionais da Elektro, nos últimos quatro anos:
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

Resultado do Serviço
(R$ milhões)

Receitas Operacionais Líquidas
(1)

(R$ milhões)

33,9%

2.276,9

2.201,2

29,2%

2.256,0

772,3

643,6
3,4%

713,0

-0,9%

2005
2005

31,6%

2006

2007

2006

2007

Resultado do Serviço
Margem Resultado Serviço (%) = Res. Serviço/Receitas Operacionais Líquidas

(1)
Para fins de comparabilidade, os valores de 2004, 2005 e 2006
foram reclassificados conforme o Despacho ANEEL nº 3.073 Nota Explicativa nº 2 das Demonstrações Financeiras de 31/12/2007.

Lucro Líquido

EBITDA

(R$ milhões)

(R$ milhões)
39,2%
34,4%

891,6

756,4

2005

2006

29,9%

36,9%

658,3

832,5

2005

2007

EBITDA
Margem EBITDA (%) = EBITDA/Receitas Operacionais Líquidas

22,0%

20,7%

501,7

466,9

2006

2007

Lucro Líquido
Margem Líquida (%) = Lucro Líquido/Receitas Operacionais Líquidas

Com base no lucro líquido apurado para o
primeiro semestre de 2007, a Administração
propôs a distribuição de dividendos intermediários
no montante de R$ 236,8 milhões, que foram
aprovados em Assembléia Geral Extraordinária de
Acionistas, em 14 de setembro de 2007, e pagos
em 26 de setembro de 2007.
Em reunião do Conselho de Administração,
em 9 de novembro de 2007, foram aprovados
pagamentos de juros sobre capital próprio nos
seguintes montantes: R$ 62,1 milhões, referentes
ao período de 1° de janeiro a 30 de novembro
de 2007, com pagamento em 10 de dezembro
de 2007, e R$ 5,5 milhões, referentes ao mês de
dezembro de 2007, com pagamento em 23 de
janeiro de 2008.
Em 31 de março de 2008, a Assembléia Geral de
Acionistas aprovou proposta de distribuição de
dividendos no montante de R$ 139,2 milhões,
referentes ao exercício de 2007 (já deduzidos
os pagamentos efetuados de dividendos
intermediários e juros sobre capital próprio).
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Estrutura de Capital

Dívida com
Pessoas Ligadas
Empréstimos
com Terceiros
Debêntures
BNDES Finem/Finame
Eletrobrás
Finep
Plano de Pensão/(Fundação CESP)
Total da Dívida
Perfil da Dívida
Caixa, Aplicações
Financeiras e
Caução de Fundos(1)
Endividamento Líquido

-

-

-

0%

48,8

-

48,8

5,0%

65,9
_________
18,6
44,0
3,3
_________65,9
_________
9%
_________

685,6
_________
508,3
130,7
43,2
3,4
_________685,6
_________
91%
_________

751,5
_________
526,9
174,7
46,5
3,4
_________751,5
_________
100%
_________

100,0%
_________
70,1%
23,2%
6,2%
0,5%
0,0%
_________
100,0%
_________

61,6
_________
31,7
25,6
4,0
0,2
_________
110,4
_________
11%
_________

867,8
_________
766,2
62,9
28,7
10,0
_________
867,8
_________
89%
_________

929,2
_________
797,9
88,4
32,7
10,2
_________
978,0
_________
100%
_________

95,0%
_________
81,6%
9,0%
3,3%
0,0%
1,0%
_________
100,0%
_________

(191,7)
_________
559,8
_________

(528,9)
_________
449,1
_________

Estrutura de Capital

Total do Endividamento em 31/12/2007

Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)

(Total: R$ 751,5 milhões)

32%

30%

34%

68%

70%

66%

24%

12%
6%
58%

Dez/2005

Dez/2006

Dez/2007

Patrimônio Líquido
Dívida Líquida

CDI

TJLP

IGP-M

Outros

Exclui garantias caucionadas para compra de energia elétrica.

(1)

A Elektro encerrou 2007 com endividamento
líquido de R$ 559,8 milhões, resultado do
endividamento total de R$ 751,5 milhões e saldo
de caixa, aplicações financeiras e caução de fundos
no montante de R$ 191,7 milhões, com dívida de
longo prazo correspondente a 91% do total.
Em 2007, o endividamento bruto da Elektro caiu
R$ 226,5 milhões, em relação a 2006, pois a
empresa aproveitou seu caixa disponível para
liquidar antecipadamente dívidas mais onerosas.
Como conseqüência do processo de
reestruturação financeira, ocorrido em 2005,
a Elektro emitiu R$ 750 milhões de debêntures
não conversíveis em ações, divididas em três séries.
A empresa resgatou antecipadamente parte dessa
dívida, reduzindo seu endividamento em R$ 287,8
milhões, conforme descrito a seguir:
• Em 19 de setembro de 2007, foi efetuado
resgate antecipado de 100% da 3ª série de
debêntures, com redução do endividamento em
R$ 187,5 milhões. A Escritura de Emissão previa
essa possibilidade de resgate a partir de 1º de
setembro de 2007.

• Em 20 de dezembro de 2007, foi efetuado
resgate antecipado de 10.029 debêntures da
2ª série, com redução do endividamento em
R$ 100,3 milhões, conforme aditamento de
Escritura de Emissão, aprovado em Reunião do
Conselho de Administração, em 9 de novembro
de 2007, e Assembléia de Debenturistas,
em 4 de dezembro de 2007.
Em 2007, a Elektro captou recursos para financiar
seu programa de investimentos, por meio de linhas
do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico Social (R$ 107,3 milhões), Eletrobrás
(R$ 11,0 milhões) e Finep - Financiadora de Estudos
e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia (R$ 3,4 milhões).
Em 31 de dezembro de 2007, a Elektro
apresentava um grau de alavancagem de 34%,
patamar bastante prudente, que garante uma
situação de liquidez confortável para a empresa.
Ao final do exercício, o endividamento total da
Elektro apresentava a indexação descrita a seguir:

Fluxo de Caixa

Lucro Líquido do exercício
Depreciação e outras amortizações
Amortização e constituição de tributos diferidos
Juros e variação monetária
Outros
Despesas (receitas) que não afetam o caixa

Valores em R$ milhões
___________________________
2007
2006

Variação
___________
R$ milhões

466,9
119,4
45,3
155,0
(23,9)
295,9
___________

501,7
119,2
78,6
171,1
26,2
395,1
___________

(34,8)
0,2
(33,3)
(16,1)
(50,1)
(99,2)
___________

Lucro Líquido Ajustado
Variação do Capital de Giro Operacional
Geração Operacional de Caixa após o Imposto de Renda,
Contribuição Social e Pagamento de Juros

762,8
241,3

896,8
80,4

(134,0)
160,9

1.004,1
___________

977,2
___________

26,9
___________

Aquisições de Imobilizado
Outros
Atividades de Investimento

(264,9)
15,8
(249,1)
___________

(257,7)
33,4
(224,3)
___________

7,1
(17,6)
24,7
___________

Amortização de principal e juros
Captação de empréstimos
Atividades de Financiamento antes do Pagamento de Dividendos

(305,4)
133,1
(172,3)
___________

(72,9)
63,7
(9,1)
___________

232,5
69,3
163,2
___________

Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Atividades de Financiamento após Pagamento de Dividendos
Geração (consumo) Líquido de Caixa

(775,5)
(947,8)
(326,3)
___________

(608,7)
(617,8)
4,5
___________

166,8
329,9
(330,8)
___________

483,6

479,0

4,5

157,3
___________

483,6
___________

(326,3)
___________

Saldo Inicial do Período (excluindo caução de fundos)
Saldo Disponível de Caixa do Período (excluindo caução de fundos)
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31/12/2007
31/12/2006
______________________________________________
_______________________________________________
Curto
Longo ______________________
Total
Curto
Longo ______________________
Total
Prazo
Prazo R$ milhões
%
%
Prazo
Prazo R$ milhões
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Investimento e modernização

A Elektro apresentou consumo líquido
de caixa de R$ 326,3 milhões, encerrando o
ano de 2007 com saldo disponível de
R$ 157,3 milhões em caixa, excluindo caução
de fundos, influenciado pelos seguintes fatores:
resgate antecipado das debêntures no valor de
R$ 287,8 milhões; pagamento de dividendos
de R$ 476,6 milhões, referentes ao exercício
de 2006, em maio de 2007; pagamento de

dividendos intermediários de R$ 236,8 milhões,
em setembro de 2007; e pagamento de juros
sobre capital próprio de R$ 62,1 milhões, em
dezembro de 2007.

No ano de 2007, a Elektro investiu R$ 264,9
milhões, dos quais R$ 12,1 milhões foram
realizados com recursos de clientes.
Evolução dos Investimentos(1)
(R$ milhões)

A solidez financeira da
Elektro foi reconhecida
com a elevação do rating
corporativo para brAA,
avaliado pela Standard &
Poor’s, obtendo a melhor
classificação entre as
distribuidoras de energia
elétrica no País.

183
43

140

2005

248
70

253
66

178

187

2006

2007

Expansão e Modernização do Sistema Elétrico
Universalização
(1)Exclui

investimentos realizados com recursos de clientes.

Os principais programas de investimentos
realizados foram:

Classificação de Risco

Em 20 de março de 2008, a agência de classificação
de risco Standard & Poor’s elevou em um nível o
rating corporativo da Elektro de brAA- para brAA.
Dessa forma, a Elektro passou a ter o melhor rating
entre as distribuidoras de energia elétrica do País,
segundo a classificação da Standard & Poor’s,
com base na Escala Nacional Brasil.

A segunda emissão de debêntures simples não
conversíveis em ações da Elektro, realizada em
setembro de 2005, como parte do seu processo
de reestruturação financeira, também teve o rating
elevado pela Standard & Poor’s em um nível,
de brAA para brAA+.

• R$ 121,4 milhões, na expansão, melhorias e
preservação do sistema elétrico. Destes,
R$ 75,6 milhões foram investidos na preservação
do sistema elétrico; R$ 13,2 milhões, em melhorias
e atualizações tecnológicas; e R$ 32,6 milhões
estão associados a novas ligações e à expansão
de subestações e de linhas de transmissão.

• R$ 65,6 milhões, no Programa de
Universalização, em cumprimento à Lei
n° 10.438 de abril de 2002, divididos da
seguinte forma:
- R$ 54,2 milhões, em Programas Rurais
relacionados aos projetos de eletrificação
de áreas rurais, que viabilizaram o
fornecimento de energia elétrica a 9.474
novos clientes, por meio do Programa Luz
para Todos - esses valores ainda não foram
totalmente comprovados com a Eletrobrás;
- R$ 11,4 milhões, no Programa de
Universalização, que determina o
atendimento de novas ligações e o aumento
de carga, sem ônus aos clientes com carga
inferior a 50 kVA.
Os investimentos realizados no ano de 2007
foram superiores aos realizados no mesmo
período do ano anterior, por causa dos aumentos
do custo médio para a ligação de clientes no
Programa Luz para Todos e do volume de
manutenção programada para a preservação de
redes e linhas de distribuição.
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Em 2007, a geração operacional de caixa da
Elektro após imposto de renda, contribuição social
e pagamento de juros foi de R$ 1 bilhão, R$ 26,9
milhões superior à registrada no ano anterior.
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Contribuição financeira à sustentabilidade

2005

2007

Receita operacional (receita bruta de vendas de energia e serviços)

3.379,9

3.626,4

3.582,8

Fornecimento de energia

3.016,8

3.347,3

3.327,9

• Residencial

1.074,6

1.205,7

1.248,0

• Residencial baixa renda

153,2

140,2

123,5

• Industrial

863,1

968,6

912,7

• Comercial

493,4

557,9

575,7

• Rural

157,7

174,3

175,1

• Poder Público

85,6

100,2

104,7

• Iluminação Pública

84,8

94,7

92,3

104,3

105,9

95,9

5,1

28,7

13,5

358,0

250,3

241,4

• Serviço Público
Relatório de Sustentabilidade 2007

2006

Energia de curto prazo
Serviços

A atuação da
Elektro impulsiona
o desenvolvimento
nas comunidades da
área de concessão e
tem reflexos positivos
em seus públicos
estratégicos.
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Geração de Riqueza (R$ milhões)

(-) Insumos (Insumos adquiridos de terceiros: compra
(1.403,3)

(1.356,7)

(1.400,4)

Resultado não operacional

de energia, material, serviços de terceiros etc.)

(4,2)

(14,6)

(12,3)
2.170,0

(=) Valor adicionado bruto

1.972,4

2.255,1

(-) Quotas de reintegração (depreciação, amortização)

(112,8)

(119,2)

(119,4)

(=) Valor adicionado líquido

1.859,6

2.135,9

2.050,7

(+) Valor adicionado transferido
(receitas financeiras, resultado da equivalência patrimonial)
(=) Valor adicionado a distribuir

409,4

194,6

129,7

2.269,1

2.330,5

2.180,3

Distribuição de riqueza
Partes interessadas		
2005		
2006		
		
__________________
__________________
________________2007
____
		
R$ milhões
(%)
R$ milhões
(%)
R$ milhões
(%)
Colaboradores

147,8

7

163,7

7

172,7

8

1.089,7

48

1.462,1

63

1.352,3

62

373,2

16

203,0

9

188,4

9

Governo (impostos, taxas e contribuições
e encargos setoriais)
Financiadores
Acionistas
(=) Valor adicionado distribuído

658,3

29

501,7

22

466,9

21

2.269,1

100

2.330,5

100

2.180,3

100

Suplementação de Aposentadoria
Além de impulsionar a economia na área de
atuação, por meio da geração de empregos,
a Elektro aporta diversos benefícios aos
seus colaboradores. O público interno da
concessionária pode optar, por exemplo,
por um plano de suplementação de aposentadoria
da Fundação Cesp, composto de 70% de
benefício definido e de 30% de contribuição
definida. A Elektro participa com um valor igual à
contribuição do colaborador sobre a parcela de
benefício definido e com até 2,5% da contribuição
definida.
Previdência complementar
R$ 3,9 milhões investidos, em 2007.
2.208 colaboradores beneficiados.

Colaborador em treinamento
no Centro de Educação
Corporativa Elektro.

68

69

Eletricista realizando poda em árvore.

Desempenho Ambiental
Desempenho Ambiental
Desempenho Ambiental

Desempenho Ambiental

Desempenho Ambiental

Desempenho Ambiental
Desempenho Ambiental
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O Sistema de
Gestão Ambiental
conduz as ações
dos colaboradores
e parceiros para
controlar os efeitos
no meio ambiente.

Atuação ecoeficiente

Participante do Programa
Jovens ECOnscientes.

Quatro subestações - Cabreúva II, Caieiras,
Bertioga III e Igaratá - contam com a certificação
NBR ISO 14001:2004, que atesta a qualidade do
modelo de gestão ambiental. Nesse processo,
foram mapeados todos os impactos relacionados
às atividades dessas unidades e identificados os
aspectos da legislação ambiental. A partir dessas
informações, a Elektro definiu procedimentos
específicos, com o objetivo de assegurar a
conformidade legal, o controle do impacto e
a segurança dos colaboradores. Apesar de a
certificação estar limitada às novas subestações,
os procedimentos para reduzir os impactos
são abrangentes e implementados em toda a
organização.
Os cuidados com o meio ambiente incluem
diversas ações: limitação das podas de árvores,
produção de mudas para compensação florestal,
correta destinação dos materiais por meio de
um sistema de gerenciamento de resíduos, coleta
seletiva na Sede e nas Regionais, entre outras.

Em 2007, houve uma grande evolução nos
investimentos ambientais, com a destinação de
R$ 26,8 milhões a projetos de eficiência energética,
arborização e instalação de redes protegidas.
Programas de conscientização ambiental voltados para colaboradores e comunidade complementam o trabalho. Um bom exemplo foi
o curso on-line que orientou, em 2007,
440 colaboradores sobre as diretrizes ambientais
da empresa, as práticas recomendadas e as
obrigações legais inerentes às atividades de
poda de árvores, licenciamento e retirada.
A comunidade de Atibaia (SP), por exemplo,
teve acesso a um curso sobre resíduos,
incluindo aspectos ligados à geração, redução,
reutilização, reciclagem e destinação final dos
materiais. Alunos da rede municipal de ensino
participaram do treinamento, que integrou o
programa Fazer Acontecer, do Instituto Elektro,
voltado à promoção do empreendedorismo
entre os jovens. Para conhecer mais sobre o
Instituto Elektro, consulte nas páginas 96 a 99
deste relatório.
Investimentos em Proteção e
Gerenciamento Ambiental
26,8

(R$ milhões)

6,3

2005

9,1

2006

2007
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Cerca de 80% das áreas de conservação do
Estado de São Paulo localizam-se dentro da
área de concessão da empresa e, por isso, a
Elektro põe em prática várias ações para garantir
a conservação ambiental e dos ecossistemas.
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
implementado em 2003, orienta os colaboradores
e parceiros sobre como atuar para controlar os
impactos gerados nas atividades, com iniciativas
que privilegiam o uso adequado de água e
energia, o consumo consciente de materiais e a
correta destinação dos resíduos.
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Para cada material descartado, a Elektro conta
com um tipo de tratamento, que procura garantir
a segurança quanto à disposição final. Todas as

Reforço verde

informações estão reunidas no Guia de Resíduos,
editado pela Elektro e distribuído a todos os
colaboradores, empresas parceiras e instituições.

Tratamento e destinação de resíduos
		
Terra contaminada

2007

51,6

115,6

179,9

Reciclagem de óleo regenerado, que é recolhido e separado			
para envio a empresas recuperadoras. (em litros)*
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2006

Terra contaminada por vazamento decorrente de furtos de
equipamentos ou da manuntenção dos mesmos. (em toneladas)

Óleo isolante

2005

Sucatas metálicas

Reciclagem. (em toneladas)

Lâmpadas

Passam por processo de descontaminação,

402.750

350.451

292.404

ND

664.291

881.678

69,5 mil

29,4 mil

70,1 mil

7,5

-

10,4

com a separação do vidro, alumínio e mercúrio.
Cada material é encaminhado separadamente
para reciclagem. (em unidades)
Baterias

Organizados em quatro núcleos - Campos do
Jordão, Piracicaba, Araras e Votuporanga (todas
em São Paulo) -, os adolescentes do Projeto
Meninos Ecológicos cultivam mudas de árvores,
que são doadas às prefeituras de municípios da
área de concessão. Ao mesmo tempo em que
assimilam os conceitos de conservação ambiental
e são capacitados para exercer uma profissão,
colaboram com a ampliação das áreas verdes e
ajudam a melhorar a qualidade de vida na região.
O Projeto é executado em parceria com
organizações não-governamentais e foi criado em
1998, como uma ação de caráter social,
para atender adolescentes. Ao longo dos anos,
teve sua proposta ampliada, passando, também,

a servir como instrumento de compensação ao
desmatamento causado pelas atividades de instalação
e manutenção de redes. Ao final de 2007, alcançou a
marca de 2 milhões de mudas produzidas.
A compensação florestal complementa a ação
de preservação ambiental da empresa, que busca
limitar ao máximo os cortes de vegetação, nas
podas preventivas de árvores, e investe em novas
tecnologias, como as redes de cabos protegidos e
redes compactas, para garantir um melhor convívio
entre a rede elétrica e a vegetação. Para prevenir
os problemas, a concessionária também orienta os
clientes sobre as espécies mais adequadas para o
plantio e mantém, em seu portal eletrônico, o Guia
de Arborização, acessível a todos.

O chumbo e o plástico são encaminhados
à reciclagem. A solução ácida é neutralizada e
reutilizada. (em toneladas)

*Mudança do critério de classificação de indicador.

Conhecimento aplicado
Em parceria com o setor acadêmico e institutos
de tecnologia, a Elektro procura soluções para os
desafios cotidianos da operação. Em 2007,
a empresa trabalhou em cerca de vinte iniciativas,
em áreas tão variadas como o desenvolvimento
de softwares, prevenção de acidentes, redução
dos efeitos climáticos da operação e proteção e
isolamento das subestações.

Ilhabela (SP).

R$ 360,2 mil Investimento em

projetos

de pesquisa e

desenvolvimento.
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Gerenciamento de resíduos

Doação de árvores
contribui para o
reflorestamento de
áreas degradadas e
para a arborização
urbana.
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Indicadores ambientais

Um estudo sobre o comportamento dos gambás
está ajudando a reduzir a mortalidade dos animais
e os desligamentos acidentais de subestações,
que provocam a interrupção no fornecimento de
energia aos clientes e prejudicam o desempenho
operacional da empresa. Grande parte das
subestações se encontra em área rural ou de
bosques, próximo ao hábitat de gambás, que, por
seu instinto natural de escaladores, sobem nos
equipamentos e são eletrocutados, provocando o
desligamento do sistema.
De todos os acidentes ocasionados por animais,
quase a metade tem a participação dos gambás.
Para enfrentar o problema, equipes da Elektro
e do Instituto Butantã, de São Paulo, iniciaram
um trabalho, em 2005, testando alternativas
para impedir o acesso aos equipamentos, como
a instalação de barreiras físicas e até o uso de
repelentes químicos naturais, como feromônios
(hormônios relativos à reprodução) de predadores.

Efeito Estufa

		

2005

2006

2007

Consumo total de energia (em MWh)

7.749

7.137

8.217

Consumo total de água (em m3)

A Elektro
monitora,
por meio da
escala de
Ringelmann,
a fumaça preta
de seus veículos
e investe
intensamente
na manutenção
preventiva e na
renovação da
frota. Em 2007,

ND

45,5

45,5

• Rede pública de abastecimento (em m3)

ND

41,0

41,4

• Fonte subterrânea (poço) (em m3)

ND

4,5

4,1

1.938.060

1.628.867

2.123.826

ND

ND

392.290

5,176

4,350

5,509

ND
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49 vazamentos/

120 vazamentos/

233 vazamentos/

3,9 mil

8,5 mil

16 mil

Consumo total de combustíveis fósseis
• gasolina e diesel (litros)
• álcool
Total de emissões de gases de efeito estufa (em toneladas de CO2)
Volume de emissões de gases destruidores da camada de ozônio* (em kg de CFC)
Número e volume total de derramamentos significativos** (em litros)
		
*Refere-se ao gás freon 22, usado em sistemas de refrigeração.
**Derramamento de óleo decorrente de furto de equipamentos ou de manutenção do sistema.
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Atenção aos gambás

21% dos
Projetos de Pesquisa
e Desenvolvimento
contribuem para
a preservação dos
recursos naturais
e conferem maior
confiabilidade ao
sistema elétrico.

automóveis da
empresa foram
renovados.
Programa Jovens ECOnscientes atividade no viveiro.
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Relacionamento estreito com o cliente.

Relacionamento com Públicos Estratégicos

Relacionamento com Públicos Estratégicos

Relacionamento com Públicos
Estratégicos
Relacionamento com Públicos Estratégicos
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Definição de
Princípios e
Diretrizes
aprofunda a
atenção ao
atendimento.

Clientes

Foco no relacionamento

Alinhada a essa iniciativa, foram instituídos os
Princípios do Relacionamento com os clientes,
que são: Comunicação, Lealdade, Integridade,
Educação, Nortear, Transparência e Excelência.
Para disseminar esses valores, a Elektro
implementou os seguintes projetos:
• Treinamento de Relacionamento com Cliente,
que destaca a importância da excelência em
cada contato e capacitou cerca de 1,3 mil
colaboradores.

Diretrizes
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• A Elektro se compromete com
a satisfação de seus clientes,
apresentando soluções por segmento

• Ciclo de palestras em todas as Regionais, Células
de Serviços de Rede (CSRs) e Sede, para
divulgar o resultado da Pesquisa de Satisfação do
Cliente e discutir questões relevantes ligadas ao
relacionamento com o cliente.

proativa, assegurando o equilíbrio e

-

ser claro e objetivo ao atender a solicitação do cliente.

-

informar somente o que tiver certeza, honrar os compromissos assumidos e prometer apenas

		

o que puder ser cumprido.

Integridade
Educação
Nortear
Transparência
Excelência

-

agir de maneira correta, imparcial e justa nas atividades diárias.

-

respeitar e tratar a todos sempre com cortesia.

-

orientar as pessoas sobre o nosso negócio e sobre os riscos e perigos da energia elétrica.

-

ser claro nas informações prestadas para gerar confiança no relacionamento com os clientes.

-

prestar o serviço com excelência e qualidade e comprometer-se em tornar a nossa empresa a

		

distribuidora mais admirada do Brasil.

Com o objetivo de tornar a gestão do
atendimento mais precisa e eficiente, a Elektro
dividiu internamente seus clientes em cinco
grupos, de acordo com as principais características
de consumo:

a justiça nas relações e garantindo
a sustentabilidade e a credibilidade
em seus negócios, de acordo com os
preceitos legais e regulatórios.

• Grandes Clientes - unidades consumidoras
com demanda contratada a partir de 500 kW e
clientes livres;*

• É obrigação da Elektro cumprir os
compromissos assumidos com seus
clientes ou aqueles decorrentes
de informações, comunicações e
representantes.

Comunicação
Lealdade

Busca pela excelência

de mercado, agindo de forma

notificações originadas por seus

Princípios de Relacionamento com o Cliente

Projeto Energia
Comunitária Elektro:
comunidade Maré
Mansa, Guarujá (SP).

• Clientes Grupo A - unidades consumidoras
ligadas em alta tensão (acima de 2,3 kV);

• Clientes Corporativos - organizações que
possuem ao menos dez unidades consumidoras
na área de concessão e que apresentam ao
menos uma das seguintes condições: somatória
das demandas contratadas igual ou maior a
500 kW ou faturamento mensal a partir de
R$ 100 mil - também se enquadram nesta
classificação as unidades do Poder Público
Estadual ou Federal;
• Clientes Institucionais - prefeituras, Santas
Casas, hospitais e serviços municipais de água
e/ou saneamento;
• Clientes Grupo B - unidades consumidoras
ligadas em baixa tensão (abaixo de 2,3 kV).

*Clientes livres: são aqueles que contratam da distribuidora o uso dos
sistemas de distribuição.
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A Elektro lançou, em 2007, suas Diretrizes
Comerciais e de Relacionamento com o Cliente,
que procuram aprofundar entre os colaboradores
a importância do atendimento exemplar para
a companhia, bem como incorporar o modelo
de relacionamento com os clientes que a
concessionária pretende alcançar.
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Novos canais de atendimento

Elektro amplia
e facilita o
acesso aos
serviços e às
informações.

A principal via de comunicação dos clientes
é a Central de Atendimento ao Cliente - por
telefone -, que responde por 69,2% dos contatos,
mas cerca de 27,6% das solicitações de serviços
foram realizadas pela Internet. Quando se analisam
os mesmos serviços disponíveis nos dois canais,
o acionamento via portal chega a representar
mais da metade dos contatos. Para a empresa,
os 200 mil acessos via web mensais contribuíram
para reduzir a demanda de chamadas e, assim,
melhorar os indicadores de desempenho da
Central de Atendimento ao Cliente.

Central de Atendimento ao Cliente
Ligações Anuais (milhões)

4,7

2005

5,0

2006

4,7

2007

A Central de Atendimento ao Cliente atende cerca
de 95% das ligações nos primeiros 30 segundos,
um resultado acima da meta determinada
pela Aneel, de 90%. A Central recebeu novos
equipamentos, em 2007, e a equipe de
teleoperadores passou a operar em sede única, o
que proporciona maior eficiência no atendimento
aos clientes.
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Em 2007, o portal eletrônico da Elektro
(www.elektro.com.br) foi totalmente reformulado,
com ênfase na prestação de serviços aos clientes.
Dentre os principais serviços disponíveis, estão
consulta de débitos, emissão de segunda via
da conta de energia, atualização de dados
cadastrais e autoleitura. O novo portal traz,
ainda, a segmentação por tipo de cliente, com
um portfólio de serviços específico para cada
público, além de um chat para a obtenção de
informações sobre serviços e orientação sobre a
navegação na web.

Para evitar filas de espera, sempre que todos os
operadores estão ocupados, o sistema oferece
a opção de atendimento via Unidade de
Resposta Audível (URA), na qual o cliente
pode informar a falta de energia, consultar
débitos e informar a leitura dos medidores para
fins de faturamento. A unidade também fornece
informações sobre falta de energia, agilizando o
atendimento.
Outra novidade que conferiu agilidade à
comunicação entre a Elektro e seus clientes,
em 2007, foi o serviço de mensagens de texto

Colaboradora da Central de
Atendimento ao Cliente.
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via telefone celular (SMS). Nas solicitações
de ligações novas, religações e alterações de carga,
sempre que a equipe da concessionária identifica
algum problema que impede a realização do
serviço, o cliente recebe o aviso via SMS.
A Elektro também ampliou seus canais de
atendimento. Por meio de um convênio, 351 agências
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

passaram a disponibilizar aos clientes da concessionária
serviços como: pagamento avulso, emissão de
segunda via, pedido de religação, informação de
autoleitura para orientar o faturamento, consulta de
débitos pendentes, atualização de cadastro, alteração
de data de vencimento da conta e opção pelo débito
automático em conta, como uma ação na busca da
excelência no atendimento.

Avaliação Elektro
				
2005
2006
2007

Evolução
2006/2007

Fornecimento de energia

88,5%

86,2%

87,6%

1,4%

Informação e comunicação

61,3%

63,0%

78,1%

15,1%

Conta de luz

87,6%

85,1%

91,2%

6,1%

Atendimento ao cliente

82,8%

79,5%

85,1%

5,6%

Imagem da empresa

82,3%

80,5%

88,2%

7,7%

Índice de Satisfação e Qualidade Percebida

81,3%

79,0%

86,3%

7,3%

Em 2007, a Elektro inaugurou a nova sede da Central de Atendimento ao Cliente que, agora, é
totalmente adaptada ao serviço de teleatendimento, com a infra-estrutura alinhada à norma NR17, do
Ministério do Trabalho e do Emprego, que trata das condições de ergonomia e saúde dos profissionais.
Os operadores ganharam uma categoria exclusiva no Programa de Reconhecimento Top Elektron, que
premia o esforço dos colaboradores e as realizações não-vinculadas às atividades diárias, com destaques
mensais e uma premiação anual.

Cliente satisfeito

Em 2007, a empresa ficou em primeiro lugar na
avaliação dos clientes, na pesquisa promovida pela
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), com um Índice de Satisfação e
Qualidade Percebida de 86,3%.

Elektro é a
distribuidora
de energia do
Brasil com a
melhor avaliação
pelo cliente.

O resultado considera aspectos como
fornecimento de energia, informação e
comunicação, conta de luz, atendimento ao cliente
e imagem da empresa, e rendeu à organização o
prêmio de “Melhor Avaliação pelo Cliente”.

Ambiente saudável e produtivo

A Elektro valoriza a diversidade no ambiente de
trabalho e combate todo tipo de discriminação e
desrespeito aos direitos humanos. Por meio de
processos de gestão de pessoas, a concessionária
promove a saúde e segurança dos colaboradores
em toda a operação e incentiva a adoção de um
estilo de vida saudável. Com ações de capacitação
e treinamento, investe nos talentos internos
da organização e oferece oportunidades de
crescimento e desenvolvimento.

Oportunidades de
desenvolvimento
para todos.

Colaboradores - Distribuição por Regionais
Total: 2.690

8,0%

7,5%
6,7%

10,0%

Todo esse cuidado com seu público interno permite
assegurar os níveis de excelência operacional da
concessionária, a qualidade do atendimento prestado
aos clientes e o clima interno.
Em dezembro de 2007, a Elektro contava em
seu quadro com 2,7 mil colaboradores diretos

8,0%

9,3%

6,5%

10,5%
33,5%

Sede (Campinas)

Tatuí

Andradina

Votuporanga

Atibaia
Itanhaém

Rio Claro

Guarujá

Limeira
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Colaboradores

84

85

e 4,4 mil empregados de empresas parceiras
atuando na Sede Corporativa, em Campinas, e
em oito escritórios regionais nos municípios de
Andradina, Atibaia, Guarujá, Itanhaém, Limeira,
Rio Claro, Tatuí e Votuporanga (todas em São Paulo).

deslocamentos para atender às ocorrências e aos
serviços solicitados pelos clientes.

A Elektro mantém equipes de técnicos e
eletricistas estrategicamente alocadas em 101
municípios para garantir agilidade e segurança nos

A maior parte dos colaboradores trabalha na
Sede Corporativa, em Campinas, onde a empresa
mantém o Centro de Operação de Distribuição
(COD). Os eletricistas da Elektro totalizam cerca
de mil colaboradores, quase 40% do quadro da
companhia.

Colaboradores

Cargos Gerenciais*
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Por gênero

20,5%

17,5%

Considerando-se 1,00 o salário médio dos
homens, os salários das mulheres representam:
		

2005

2006

2007

Consultor

0,89

0,96

0,97

Nível Gerencial

0,90

0,71

0,82

Nível Operacional

0,34

0,35

0,35

Nível Técnico-Administrativo

0,48

0,49

0,53

Nível Universitário

0,79

0,79

0,86
Colaborador faz exame
médico durante a Semana de
Qualidade de Vida.

A presença dos homens no setor elétrico ainda
é predominante. Porém, nos últimos 10 anos, as
mulheres têm ocupado mais espaço dentro do
setor, mas com salários iniciais proporcionalmente
menores do que os dos homens, que trabalham
na companhia há mais tempo.

79,5%

82,5%

Homens

Salário médio - proporção entre mulheres
e homens por categoria funcional
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Colaboradores do
Grupo Correr.

Homens

Mulheres

Capacitação sob medida

Mulheres

*Obs.: inclui gerentes, gerentes executivos, diretores e diretores executivos.

Mulheres em Cargos Gerenciais
19,0%

Colaboradores por Raça*
20,5%

14,0%

9,6%
90,4%

2005

2006

2007

Brancos

Negros

Liderança, programas corporativos, habilidades
técnicas e operacionais e desenvolvimento de
engenharia foram alguns dos temas abordados nos
treinamentos da Elektro, em 2007. As diretrizes
estratégicas da organização e os resultados da
avaliação de desempenho dos colaboradores
norteiam a composição dos conteúdos,
garantindo a realização de iniciativas adequadas
para cada público.

Ações
ajustadas para
cada público
desenvolvem as
competências
profissionais.
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Investimento de R$ 5,5

milhões em programas de educação e desenvolvimento

profissional beneficiou

6.065 colaboradores próprios e de empresas parceiras.
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A Elektro valoriza
seus talentos e oferece
oportunidades de
crescimento.

Espaço para ascensão

Competências Elektro
Profissionais
• Estruturais
• Liderança
• Técnicas Gerais
• Técnicas Específicas
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Os programas de Liderança são preparados com
o objetivo de fornecer aos líderes a formação para a
sustentação da estratégia do negócio. São programas
baseados no alcance das competências organizacionais,
estruturais e de liderança. Em 2007, por exemplo, um
jogo, que simula o negócio onde a Elektro está inserida,
foi desenvolvido e adotado para estimular algumas
competências, entre elas, a “Visão da Cadeia de Valor”.
Dessa forma, a capacitação corporativa busca compensar
necessidades individuais e desenvolver potenciais
identificados na Avaliação de Desempenho. A área inclui
também programas como o Massa Crítica - que
estimula o autodesenvolvimento dos colaboradores e o Mais Energia - voltado ao desenvolvimento de
jovens talentos, trainees e estagiários.
As ações voltadas a trainees e jovens talentos têm
duração de dois anos e envolvem o treinamento de
competências e o acompanhamento interno.
Os trainees têm, ainda, a oportunidade de participar
de projetos estratégicos da empresa. Cerca de 5 mil
candidatos inscreveram-se para o programa, em 2007,
e quatro trainees foram contratados. Dentre os jovens
talentos, o principal indicador de desenvolvimento
dos profissionais foi o desempenho no recrutamento
interno: mais de 50% dos colaboradores nessa categoria
foram promovidos.
Já o programa para estagiários dura um ano e
está estruturado em três pilares: treinamento de
competências, acompanhamento pela área de Recursos
Humanos, plano e projeto de estágio, com o objetivo

final de efetivação na empresa. Em 2007, quase
100 estudantes - metade dos estagiários treinados passaram a integrar os quadros permanentes da
concessionária.
A capacitação nas habilidades técnicas compõe
os programas técnico-operacionais,
que incluem, também, alguns cursos que atendem
tanto os colaboradores da Elektro quanto as
empresas parceiras. Um exemplo é a capacitação
na norma NR10 - voltada para eletricistas, sobre
segurança em instalações e serviços elétricos.
Outro destaque da área foi a implementação de
normas regulatórias do Ministério do Trabalho
e Emprego - a NR17, que trata da ergonomia e
segurança no local de trabalho, e que foi adotada
na Central de Atendimento ao Cliente.
Por fim, o programa de desenvolvimento
da engenharia promove a difusão dos
conhecimentos técnicos específicos de
engenheiros e técnicos especialistas, com o
objetivo de garantir a continuidade do negócio.
O curso está estruturado em 14 módulos,
que incluem aulas presenciais e a distância.

Em 2007, mais de 40% das novas vagas na
empresa foram preenchidas internamente um resultado superior à meta anual de
aproveitamento, de 15%. Sempre que há
uma vaga disponível nos quadros da empresa,
recomenda-se iniciar o processo de seleção
dentro do programa de Recrutamento Interno e
buscar novos profissionais no mercado somente
depois de esgotadas as opções internas.
Os colaboradores interessados em participar dos
processos de seleção se inscrevem diretamente
na intranet.
A organização mantém diversas estratégias
para garantir a valorização e o incentivo ao
desenvolvimento de seu público interno.
Os resultados obtidos na Avaliação
de Desempenho orientam o Plano de
Desenvolvimento, com a possibilidade de os
colaboradores se candidatarem, por exemplo, a
bolsas de estudos de pós-graduação.

Valores praticados
O Programa de Reconhecimento
Top Elektron, criado em 2006,
para premiar o esforço do público
interno e estruturar um sistema
de reconhecimento formal às
realizações que não estão ligadas ao
desempenho cotidiano na empresa,
homenageou os colaboradores
que se destacaram na prática dos
Valores da empresa, durante 2007,
nas categorias: Comprometimento,
Empregado Segurança, Destaque
Segurança, Voluntariado, Estar Bem,
Educador e Atendimento (Central
de Atendimento ao Cliente).

Média de horas de treinamento por
categoria funcional
Gestor

59

Especialista

27

Administrativo

99

Operacional

88

Média

88

Cursos de idiomas, de pós-graduação,
de graduação e técnicos também fazem parte
dos treinamentos oferecidos aos colaboradores
e são financiados pela empresa.

Colaboradores participantes do
Programa Mais Energia.
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Organizacionais
• Relacionamento
• Extração de Valor
• Sustentabilidade

88

Página eletrônica de Qualidade

de Vida, lançada em 2008,

89

divulga dicas de saúde e bem-estar no portal eletrônico da Elektro.

Incentivo à qualidade de vida
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Desde 2004, a empresa mantém esse programa,
composto por atividades que integram três
vertentes de atuação - Saúde, Movimento e
Cultura - e que incluem avaliações periódicas de
saúde, educação nutricional, ginástica laboral e
oficinas culturais. Em 2007, houve mais de 5 mil
participações em atividades culturais, esportivas e
campanhas educativas e de prevenção de doenças.
As ações do programa são definidas de acordo
com os diagnósticos periódicos de saúde, e são temas
de interesse dos colaboradores ou relacionados
ao desempenho das funções na empresa.
As equipes da Central de Atendimento ao Cliente,
por exemplo, pela própria característica do trabalho,
contaram com orientações de postura vocal.
Outro destaque é o programa Viva Leve,
de educação nutricional em grupo, que foi criado
a partir da identificação, entre os colaboradores,
de problemas potenciais causados por doenças
metabólicas. Lançado em julho de 2006,
exclusivamente para colaboradores, foi estendido
para os familiares a partir da constatação de
que as famílias exercem papel fundamental
na escolha da dieta alimentar. No total, quase
1,7 mil profissionais da Sede e das Regionais

realizaram consultas nutricionais individuais, dos
quais 430 participaram ativamente do programa,
e 120 familiares de colaboradores freqüentaram as
reuniões e palestras sobre alimentação de qualidade.

Indicadores de saúde e segurança ocupacional
		
Dias perdidos*
Absenteísmo (dias)**

Ao longo do ano, realizaram-se diversas
campanhas de orientação de saúde, sobre
temas como tabagismo, problemas cardíacos,
hipertensão, diabetes, dengue, AIDS e doenças
sexualmente transmissíveis. A campanha de
prevenção à gripe garantiu a vacinação de
1,7 mil colaboradores.

Empresa
estimula
cuidados com a
saúde, prática
de exercícios
físicos e vida
cultural.

Além das ações específicas de saúde, o programa
estimula a prática de esportes. Em 2007,
foi ampliado o quadro de aulas da academia da
Sede e das academias credenciadas nas Regionais,
e as atividades de ginástica laboral, desenvolvidas
em toda a empresa, foram alinhadas às campanhas
internas de saúde. Na vertente de cultura, os
principais destaques do ano foram a realização
de um concurso literário, oficinas de coral, teatro
e instrumentos musicais, além da organização de
passeios culturais.

Doenças ocupacionais

2005

2006

2007

12.046

11.489

15.768

5.088

5.618

6.861

1

-

1

Obesidade

12%

14%

13%

Sobrepeso

44%

42%

42%

29%

22%

17%

24%

25%

23%

4%

4%

38%***

Colaboradores durante visita à
Fazenda Santa Maria (SP) promovido
pelo Programa Estar Bem Elektro.

Colesterol
(fora do padrão)
Triglicérides
(fora do padrão)
Hipertensão

*Quantidade total de homens/dias afastados até 365 dias.
**Quantidade total de homens/dias afastados até 15 dias de
afastamento.
***Reflete alteração no parâmetro utilizado para caracterizar a
hipertensão. Em 2007, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a
Organização Mundial da Saúde (OMS) baixaram de 140 x 90 mmHg
para 130 x 80 mmHg o limite da normalidade.

Orgulho de ser Elektro

O Estudo de Clima Organizacional (ECO)
considerou a percepção do público
interno com relação a cinco dimensões:
Credibilidade, Respeito, Imparcialidade,
Orgulho e Camaradagem. Essa metodologia
é desenvolvida pela Great Place to Work, que
acompanha a Elektro na análise dos resultados.
Em 2007, 82% dos colaboradores participaram
da pesquisa, que apresentou uma evolução
em relação ao desempenho registrado em

Colaboradores
reconhecem na
pesquisa de clima
organizacional os
esforços da empresa
para assegurar um
ambiente seguro e
agradável.

2006, com destaque para a dimensão “Orgulho”,
considerada o ponto forte da concessionária por
81% dos colaboradores. Esse indicador aponta
que o público interno se orgulha de fazer parte
da empresa e do trabalho realizado e reconhece
o comprometimento da organização com a
segurança. Os colaboradores também valorizam
a responsabilidade social da organização e o
respeito ao Código de Conduta e aos Valores
internos, e manifestaram o desejo de permanecer
na concessionária por um longo prazo.
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Proporcionar ao público interno um ambiente
agradável e incentivar a adoção de um estilo
de vida saudável são prioridades da Elektro.
Ao melhorar a qualidade das relações entre os
colaboradores, o programa Estar Bem Elektro
contribuiu para a integração, com reflexos
positivos no clima organizacional.
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O relacionamento
da Elektro com
as empresas com
as quais mantém
negócios está baseado
na cooperação e na
valorização das boas
práticas.

As oportunidades de melhoria apontadas pelo
Estudo de Clima Organizacional encontram-se,
principalmente, nas dimensões Imparcialidade,
Credibilidade e Respeito. Para aumentar a
satisfação dos colaboradores nesses indicadores,
a Elektro vem implementando uma série de
medidas, entre elas a revisão do sistema de
Avaliação de Desempenho e das competências
por cargos, cursos para desenvolvimento de
lideranças, entre outros projetos.

• auditoria ambiental para execução de obras,
eletrificação rural e poda de árvores; e
• cumprimento dos parâmetros estabelecidos de
desempenho técnico, administrativo e de segurança.

Resultados da Pesquisa ECO 2007
Visão Elektro

Camaradagem

70%

Credibilidade

65%

Imparciabilidade

62%

Orgulho

81%

Respeito

69%

Um excelente lugar para trabalhar
0

20

40

82%
60

80

100

Em 2007, todos os parceiros que fornecem
materiais e serviços e entregam produtos
considerados estratégicos para a operação da
Elektro também foram auditados com relação a
questões de responsabilidade social.

Para alcançar a uniformidade de atuação,
os colaboradores das empresas parceiras contam com
programas de educação e capacitação preparados
pela própria Elektro. Os cursos técnico-operacionais
envolvem temas como segurança, implantação de
normas regulatórias do Ministério do Trabalho e do
Emprego e procedimentos da Elektro, por exemplo.
Em 2007, foram oferecidos quase 163 mil HHt
(homens/hora de treinamento). Além disso, esse
público se beneficia com cursos de ensino a distância,
via internet.

Responsabilidade Social
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66%

72%

100%

Participação dos Parceiros na Força de Trabalho

Parceiros

Responsabilidade Social compartilhada
Para assegurar o bom andamento de suas
atividades, a Elektro estimula o alinhamento
dos fornecedores de materiais e das empresas
parceiras aos seus Valores e Princípios.
Os contratos exigem explicitamente o respeito
aos direitos humanos e às normas ambientais,
além de estabelecer padrões de segurança para os
colaboradores. Em auditorias regulares, a empresa
comprova o cumprimento de diversas exigências,
dentre elas:

• não utilização de mão-de-obra infantil, escrava
ou forçada;
• cumprimento das normas de segurança e
padrões de treinamento; e
• monitoramento das não-conformidades e
adoção de planos de ação.

• existência de programas de medicina e saúde
ocupacional e de prevenção de riscos ambientais;

• comprovação de pagamento de obrigações
trabalhistas e fiscais;

A operação de empresas parceiras passa, ainda,
por avaliações específicas com relação a diversos
aspectos, como:

2.690

2005

2006

Parceiros
merecem
reconhecimento

2007

Colaboradores Próprios

4.382

Colaboradores Parceiros

Em sua terceira edição, o Prêmio Fornecedor Elektro 2007 contou com a
participação de empresas que mantiveram negócios com a concessionária
por um período superior a seis meses, em 2006, e que forneceram
material ou desenvolveram trabalhos em parceria, em quatro categorias:
Técnico-Operacional; Suporte Administrativo; Tecnologia da Informação;
Materiais, Ferramentas, Equipamentos, Postes, Cabos e Cruzetas. Foram
homenageadas, também, quatro empresas que se destacaram em ações
diferenciadas de Segurança, Inovação, Evolução de Desempenho e
Responsabilidade Socioambiental.

Relatório de Sustentabilidade 2007

Fornecedores estratégicos inspecionados

92

93
Compromisso com
o desenvolvimento
local potencializa
os resultados dos
investimentos
obrigatórios em
eficiência energética.

Comunidade

Anualmente, a Elektro destina 0,5% de sua receita
operacional líquida a ações que buscam melhorar
a eficiência energética em comunidades carentes,
escolas, hospitais, entidades beneficentes, órgãos
de governo e sistemas públicos. O investimento,
que é obrigatório e está previsto no contrato de
concessão, estabelece a meta de redução de 0,1%
no consumo de energia, em sua área de concessão,
e cabe à empresa definir em quais ações investirá.

Eficiência Energética - Resultados 2007

A concessionária foca sua atuação nas
comunidades carentes, por meio do projeto
Energia Comunitária Elektro, com a readequação
das instalações elétricas e a doação de lâmpadas
e geladeiras de baixo consumo energético,
além de programas de desenvolvimento local.
Outro projeto igualmente prioritário é o Eficiência
Energética de Prédios Públicos, cujo aporte de
recursos visa a garantir o uso eficiente de energia
elétrica em edifícios de atendimento público,
entidades assistenciais e filantrópicas. Em 2007,
os investimentos totalizaram R$ 28,9 milhões*,
dos quais R$ 3,9 milhões são referentes ao projeto
de Eficiência Energética em Industrias, iniciado em
2006 e concluído no início de 2007.

*O resultado na redução no consumo de energia elétrica foi de 0,38%

Eficiência Energética - Investimentos
(R$ milhões)

25,0

15,6
4,0
9,0
3,0

11,6

6,0

2005
Sem ônus para o cliente
Com ônus para o cliente

2006

2007

		
		

Residencial de
Poder
baixa renda público

Total

25.441

10.355

35.797*

12.198

2.607

14.805

4,06

1,47

5,53

Energia economizada
ao ano (MWh)
Redução na demanda
de ponta (kW)
Custo evitado ao
cliente (R$ milhão)

(283% superior à meta estabelecida).

Além das ações diretamente ligadas ao consumo
seguro e eficiente de energia, a empresa atuou
na capacitação profissional dos moradores e no
resgate da cidadania das comunidades atendidas.
Foram treinadas 190 pessoas sobre os princípios
básicos da eletricidade residencial, além de cursos
profissionalizantes de encanador, artesanato e
computação, entre outros. Assim como reformas
de creches, construção de praças e áreas de lazer.

Sistema de iluminação do HC da
Unicamp é totalmente renovado
A modernização dos sistemas de iluminação
e ar-condicionado do Hospital das Clínicas da
Universidade Estadual de Campinas e a adoção
de equipamentos elétricos mais eficientes
reduziram o consumo de energia elétrica
da instituição. O HC foi beneficiado com o
programa de Eficiência Energética em Prédios

Energia Comunitária Elektro

Públicos, executado pela Elektro. O consumo
anual no hospital caiu 3,4 MWh - o suficiente

Comunidades carentes
O projeto Energia Comunitária Elektro por uma comunidade melhor - procura estimular
a economia de energia em comunidades carentes,
por meio da recuperação, melhoria e adequação
dos sistemas elétricos dentro e fora das casas.
Além da readequação das instalações, a empresa
substituiu equipamentos elétricos - como chuveiros
e geladeiras em mal estado de conservação - por
modelos novos e de baixo consumo e promoveu a
troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes,
o que proporcionou uma redução de consumo da
ordem de 24,1 MWh/ano. As lâmpadas, assim como
as geladeiras antigas, são encaminhadas à reciclagem.
Em 2007, as ações de Eficiência Energética
beneficiaram 38 comunidades, em cinco cidades
da área de concessão da distribuidora. Ao todo,
foram destinados R$ 19,3 milhões à regularização
e modernização das instalações elétricas de
12,8 mil residências, com a doação de 5,6 mil
postes-padrão, 322 mil lâmpadas econômicas,
2,2 mil refrigeradores, além dos investimentos
na iluminação externa das casas. Essas ações
diminuíram o consumo em cerca de 40% e
reduziram em 70% as perdas comerciais.

• 38 comunidades atendidas, nas cidades
do Guarujá (21), Limeira (2), Ubatuba (4),
Mongaguá (5) e Itanhaém (6) (todas em
São Paulo).
• Reforma das instalações elétricas,
em 12,8 mil casas.
• Substituição de 322 mil lâmpadas,
em 74 cidades, que beneficiou 96,1 mil
clientes (projetos Energia Comunitária
e Doação de Lâmpadas para clientes de
baixa renda).

para abastecer de energia cerca de 22,4 mil
residências, no mesmo período. As melhorias
absorveram cerca de R$ 1,6 milhão, aportado
pela concessionária. Ao longo de três anos,
a Unicamp arcará com a metade do valor.
A Elektro trocou todo o sistema de iluminação
do edifício, que tem 65 mil metros quadrados
e atende uma média de 27 mil pacientes ao
mês. As 6,6 mil luminárias foram substituídas
por peças mais modernas. A troca, associada

Prédios públicos reduzem consumo
Um total de 348 edifícios - entre sedes de
prefeituras municipais, escolas, hospitais, asilos,
Associações de Pais e Amigos de Excepcionais
(APAE), órgãos de governo e delegacias de polícia foram beneficiados com a substituição de lâmpadas
e a instalação de luminárias reflexivas, em um
investimento total de R$ 6,9 milhões. Com essas
ações, o consumo do sistema de iluminação caiu em
média 45%, o que se reflete na redução de 15% do
valor da conta de energia elétrica, recursos esses que
podem ser revertidos pelas administrações públicas
para outras necessidades das comunidades.

ao uso de lâmpadas mais eficientes, permitiu
reduzir em 45% o total de lâmpadas utilizadas,
com melhoria nos níveis de iluminação de 35%
a 98%, além de diminuir a demanda de energia
em 830 kW.
No sistema de refrigeração, os quatro
equipamentos de ar-condicionado antigos
foram substituídos por dois mais modernos.
A capacidade de refrigeração aumentou, mas o
consumo de energia caiu à metade.
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Empresa cidadã
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Sistema de Iluminação do Hospital
de Clínicas da Unicamp.

Novos semáforos
A Elektro instalou quase 500 semáforos com a
tecnologia LED (diodos emissores de luz) em
cruzamentos de Três Lagoas (MS) e nos municípios
paulistas de Rio Claro, Limeira, Jales, Registro,
Peruíbe, Praia Grande, Guarujá, Mairiporã, Atibaia,
Tatuí e Itapeva. Além de reduzir o consumo de
energia em até 80%, os novos semáforos ajudarão
na prevenção de acidentes, pois a tecnologia
proporciona maior brilho, facilitando a identificação
dos refletores acesos.

Em 2007, das 90,6 mil novas ligações realizadas pela
Elektro, 80,4 mil fizeram parte do Programa de
Universalização (urbana e rural), das quais quase 9,5
mil foram do LPT. O investimento total no Programa
de Universalização foi de R$ 65,6 milhões, dos quais

Programa de Universalização - Atuação Elektro
2005
Total de municípios universalizados
Municípios universalizados
Atendimentos efetuados

Universalizar o fornecimento de energia é um
compromisso que está previsto nos regulamentos
do serviço de distribuição. Para a execução
dos projetos, as 64 distribuidoras de energia
seguem as metas definidas pelo Ministério de
Minas e Energia, que levam em conta o número
de ligações previstas, a capacidade financeira da
concessionária e a preservação da tarifa, além de
características regionais de cada empresa.
Para antecipar a universalização na área rural,
o Governo Federal criou, em 2004, o Programa
Luz para Todos (LPT), que concede linhas de
financiamento para a execução das novas ligações.

2006

2007

191

218

218

83,8%

95,6%

95,6%

55.586

58.863

80.361

9.794

14.179

9.474
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• Atendimentos efetuados no Programa Luz para Todos

Programa de Universalização

R$ 54,2 milhões em Programas Rurais por meio
do Programa Luz para Todos e R$ 11,4 milhões
em novas ligações e aumento de carga sem ônus
aos clientes com carga inferior a 50 KVA, em
atendimento ao Programa de Universalização.

Investimento
subsidiado pelo
governo leva
energia à zona
rural, comunidades
indígenas,
quilombolas e
assentamentos.
Universalização Urbana - Investimentos Elektro
(R$ milhões)

13,9

A iniciativa já beneficiou cerca de 5,4 milhões de
pessoas em todo o País. As ações da Elektro, em
sua área de concessão, envolveram investimentos
da ordem de R$ 146 milhões e a execução de
33 mil ligações de energia elétrica, superando a
expectativa inicial de 15 mil unidades. A estimativa
é a de finalizar 2008 com mais de 40 mil ligações
pelo programa LPT.

14,4
11,4

Carlos Ferreira, na comunidade
Maré Mansa, no Guarujá (SP).

2005

2006

2007
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Visão
Ser uma organização de referência em
gestão social no setor elétrico.

Missão
Contribuir para a promoção da
responsabilidade social, do voluntariado,
da educação para a vida e para a
sustentabilidade, visando ao desenvolvimento
de adolescentes e jovens, gerando crescente
valor para as comunidades, voluntários,
parceiros e a Elektro.
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Valores
• Eqüidade
• Justiça
• Integridade
• Transparência
• Excelência

Política de Qualidade
O Instituto Elektro tem como compromisso
contribuir para o desenvolvimento de
adolescentes e jovens das diversas
comunidades atendidas pela Elektro e do
entorno da sua Sede Corporativa, em um
ambiente justo e sustentável, manter a
melhoria contínua do Sistema de Gestão
da Qualidade fundamentado na ABNT NBR
ISO 9001:2000 e garantir que os indicadores
de eficiência, eficácia e efetividade sejam
apurados, tratados e divulgados para os
públicos estratégicos.

Fundado em 2003,
coordena programas
e projetos sociais
voltados às
comunidades onde
a Elektro atua,
algumas com os
menores Índices de
Desenvolvimento
Humano (IDH) do
Estado de São Paulo.

O trabalho do Instituto Elektro está organizado
em três vertentes de atuação:
• Educare - Educação para a vida, por meio dos
programas Fazer Acontecer e Escola Formare
Elektro.
• Voluntas - Promoção do voluntariado e da
responsabilidade social, com os programas
Abrace e o Prêmio Empreendedor Social.
• Preservare - Educação para a sustentabilidade,
promovida pelo programa Jovens ECOnscientes.
Escola Formare Elektro
Inaugurada em 2004, em Campinas (SP), a partir
de uma parceria entre a Elektro e a Fundação
Iochpe, a Escola Formare Elektro oferece
curso profissionalizante de Agente de Serviços
Administrativos a adolescentes de 14 e 15 anos,
que contribui para que os jovens consigam o
primeiro emprego mais facilmente, além de
estimular o ingresso deles nas faculdades. A ação
beneficia os moradores dos bairros Jardim Nova
América e Jardim Sigrist, em Campinas, vizinhos
da Sede Corporativa da Elektro. Os educadores
são colaboradores da empresa, liberados para o
trabalho voluntário durante o horário de expediente.
Os candidatos ao curso passam por uma prova de
conhecimentos, avaliação socioeconômica, entrevista,
dinâmica em grupo e entrevista domiciliar.

Fazer Acontecer

Prêmio Empreendedor Social

A iniciativa começou em 2006 e tem os
objetivos de fortalecer o potencial de liderança
de adolescentes e jovens e contribuir para o
desenvolvimento sustentável das comunidades.
Em parceria com organizações locais, o Instituto
organiza grupos de jovens em oito municípios.
Eles recebem capacitação teórica - ministrada
por colaboradores voluntários da empresa e dos
parceiros - e são estimulados a criar projetos
para implementação na comunidade. O Instituto
Elektro financia a execução dos projetos,
que contam com a supervisão e consultoria
dos voluntários.

Organizado na forma de um concurso, o Prêmio
financia os melhores projetos sociais elaborados
por colaboradores, seus familiares e empresas
parceiras, com os objetivos de promover projetos
sociais na comunidade e estimular o voluntariado
e o empreendedorismo social. A seleção é feita
por representantes da empresa e leva em conta
aspectos como viabilidade, consistência e estrutura
dos trabalhos inscritos, custo do projeto,
sua facilidade de execução e potencial de reprodução.

Em 2007, formaram-se sete turmas, com
140 jovens participantes e 266 voluntários.

Boas idéias colocadas em prática
no Fazer Acontecer
• Produção e comercialização de camisetas
ecológicas (Regional Itanhaém).
• Criação de uma agência social de
arrumação e limpeza (Regional Guarujá).
• Promoção de educação ambiental na
comunidade (Regional Guarujá).
• Realização de atividades lúdicas para
crianças e adolescentes (Regional
Votuporanga).
• Padaria comunitária (Regional
Votuporanga).

Em 2007, os projetos selecionados beneficiaram
direta e indiretamente em torno de 140 mil
pessoas. Participaram das ações 65 voluntários
e nove organizações parceiras. Os três projetos
selecionados foram:
• Projeto Viva Carapira Vivo - Garante
estrutura básica para atividades de Educação
e Interpretação Ambiental desenvolvidas com
alunos das escolas municipais da cidade de
Registro (SP). O objetivo é o de estimular
a adoção de valores e atitudes capazes de
promover a consciência ambiental dos visitantes
do Centro de Interpretação Ambiental,
construído pelo projeto no Bosque Municipal.
• SOS Viradouro - Envolve ações técnicas, sociais
e educacionais para reverter o processo de
assoreamento do Córrego Viradouro, localizado
na divisa entre os municípios de Votuporanga (SP)
e Valentim Gentil (SP), beneficiando toda a região.
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Instituto Elektro

Desde 2004, a Escola Formare Elektro formou 74 adolescentes e
contou com 212 educadores voluntários.
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Espaçadores: convivência
harmoniosa entre meio ambiente
e rede elétrica.

17 projetos, em 8 municípios, com 1,6 mil pessoas
beneficiadas e a participação de 131 voluntários.
Para conhecer os projetos, consulte nas páginas 115
e 116 deste Relatório.
Jovens ECOnscientes
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Enduro a pé - uma
caminhada ecológica
Cerca de 400 pessoas, divididas em 76
equipes, participaram de um Enduro de
Regularidade promovido pelo projeto
SOS Viradouro. O objetivo da prova foi
chamar a atenção para as condições de
degradação do Córrego Viradouro.
As equipes percorreram uma trilha de cerca
de 12 quilômetros, ao longo do córrego,
e puderam comprovar o assoreamento das
margens e diversos pontos de poluição.

Programa Abrace
Incentiva a atuação voluntária e o
desenvolvimento de projetos sociais por
colaboradores. As propostas são analisadas
segundo o tipo de ação, investimento, impacto
social previsto, possibilidade de replicação e
capacidade de mobilização dos voluntários e dos
parceiros. Em 2007, foram implementados

A iniciativa conscientiza jovens sobre o
desenvolvimento sustentável e os capacita para
multiplicar os conhecimentos em sua região.
O programa envolve três etapas de educação
para a sustentabilidade:
• Cultivar - Capacitação realizada por
pesquisadores, educadores ambientais,
especialistas e técnicos da área de educação
e conservação ambiental. Aborda temas
como reciclagem, biodiversidade, poluição,
desmatamento, extinção, conservação do solo
e dos recursos hídricos, turismo ecológico e
responsável e uso adequado e seguro da energia
elétrica.
• Semear - Os jovens repassam o que
aprenderam sobre sustentabilidade a outros
jovens, crianças, adolescentes e à comunidade
em geral. Distribuem material educativo e
promovem visitas “ecopedagógicas” em escolas,
parques e eventos em geral. Um exemplo
disso ocorreu em 2007, durante a Semana do
Meio Ambiente, na qual os 25 adolescentes
do programa Jovens ECOnscientes de
Pariquera-Açu e Teodoro Sampaio realizaram
visitas “ecopedagógicas” a escolas, parques e
comunidades, distribuindo material educativo.

• Plantar - Nos núcleos em que atuam, os Jovens
ECOnscientes desenvolvem atividades em
viveiros de mudas, que incluem identificação
de espécies, coleta de sementes, produção e
plantio de mudas. Em 2007, foram produzidas
em torno de 190 mil mudas.
Preservare
O programa promove a educação e a
conscientização ambiental entre os colaboradores,
parceiros, fornecedores, clientes da Elektro e a
comunidade em geral, destacando temas como
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos,
preservação ambiental e desenvolvimento
sustentável.

18,9 toneladas
de papel encaminhadas
para reciclagem.

Realização da
Semana do Meio
Ambiente, com o
tema “Consumo
Consciente”.
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• Aprendiz de Mim - O programa, voltado para
adolescentes em situação de risco, desenvolve
atividades de capacitação para o mercado de
trabalho, na cidade de Santa Cruz das
Palmeiras (SP).

100

101

1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Transporte
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com
a produção/operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para
minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/operação e aumentar a eficácia
na utilização de recursos naturais, a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de demissões no período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência
ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício
da cidadania empresarial
Relação entre a maior e
a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

Valor (mil)
12.547
506
42.346
2.614
8.564
6.782
344
110
5.224
320
12.372
0
91.729
Valor (mil)
3.572
3.121
0
0
5.333
12.476
1.352.310
1.364.786
Valor (mil)
26.484
657
27.141

( ) direção
( ) direção
e gerências
( ) não se envolve
( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:

( ) direção

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Informações
1 - Quantidade de organizações sem fins lucrativos
beneficiadas com desconto na conta de energia elétrica:

4,67%
0,12%
4,79%

% sobre RL
0,56%
0,02%
1,88%
0,12%
0,38%
0,30%
0,02%
0,01%
0,23%
0,01%
0,55%
0,00%
4,07%
% sobre RL
0,16%
0,14%
0,00%
0,00%
0,24%
0,55%
59,94%
60,49%
% sobre RL

Valor (mil)
11.039
994
41.730
4.007
9.091
4.216
389
17
6.346
286
14.592
2.504
95.211
Valor (mil)
2.472
3.431
8
35
2.870
8.816
1.462.137
1.470.953
Valor (mil)

1,17%
0,03%
1,20%

8.492
650
9.142

( ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%

A previdência privada contempla:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as)
em programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações
e críticas de consumidores(as):

2007 Valor (Mil reais)
2.256.073
566.855
215.228
% sobre FPB
5,83%
0,09%
19,67%
1,21%
3,98%
3,15%
0,16%
0,05%
2,43%
0,15%
5,75%
0,00%
42,62%
% sobre RO
0,63%
0,55%
0,00%
0,00%
0,94%
2,20%
238,56%
240,76%
% sobre RO

( ) não são
considerados

Comentários do Balanço Social

2006 Valor (Mil reais)
2.277.024
745.200
200.658
% sobre FPB
5,50%
0,13%
20,80%
2,00%
4,53%
2,10%
0,19%
0,01%
3,16%
0,14%
7,27%
1,25%
47,45%
% sobre RO
0,33%
0,46%
0,00%
0,00%
0,39%
1,18%
196,21%
197,39%
% sobre RO

trabalho, a Elektro deu continuidade em 2007 às

1,14%
0,09%
1,23%

% sobre RL
0,48%
0,04%
1,83%
0,18%
0,40%
0,19%
0,02%
0,00%
0,28%
0,01%
0,64%
0,11%
4,18%
% sobre RL
0,11%
0,15%
0,00%
0,00%
0,13%
0,39%
64,21%
64,60%
% sobre RL

Com relação ao Balanço Social de 2007, elaborado

reuniões mensais das Comissões das Condições do

conforme o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e

Trabalho, Saúde e Meio Ambiente (CCTSMAs) e a

Econômicas (IBASE), vale destacar as variações nos

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

investimentos em educação voltada para a comunidade

(SIPAT). Além disso, a Elektro promoveu novas ações,

e relacionados com a operação da empresa, além do

tais como adoção de um novo padrão de uniforme

número de acidentes de trabalho.

para os eletricistas - confeccionado de acordo com

0,37%
0,03%
0,40%

( ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%

as normas regulamentadoras de segurança-, realização
Os investimentos em educação voltados à comunidade

de dois encontros com as empresas parceiras (que

apresentaram crescimento de 44,5% em relação ao ano

prestam serviços para a Elektro) sobre os temas

anterior, devido à promoção dos projetos Rádio Elektro,

“Segurança, sustentabilidade e parceria” e “Melhores

Estação Elektro - que tem como principal objetivo

práticas e revisão de processos”, implementou os

conscientizar a população sobre os riscos e perigos

Diálogos Semanais de Segurança, o informativo

da energia elétrica - e dos programas Escola Formare

“Lições aprendidas” e o Programa de Observação

Elektro, Fazer Acontecer e Jovens ECOnscientes

de Segurança, disponibilizando um telefone 0800

que visam a formação de jovens e adolescentes para

específico para este fim.

profissionalização, empreendedorismo e educação

2007
2.690
280
258
4.382
17
557
471
17,17%
259
1,01%

2006
2.649
277
178
3.333
30
508
464
22,67%
241
1,25%

42

13

projeto de eficiência energética “Energia Comunitária -

2007

2006

Por uma comunidade melhor”. O objetivo do programa

52

48

é promover o uso adequado e seguro de energia

63
( X ) direção
e gerências
( ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as) +
Cipa

40
( X ) direção
e gerências
( ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as) +
Cipa

( ) segue as
normas da OIT

( X ) incentiva
e segue a OIT

( ) segue as
normas da OIT

( X ) incentiva
e segue a OIT

( ) direção
e gerências
( ) direção
e gerências

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)

( ) direção
e gerências
( ) direção
e gerências

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)

( ) são sugeridos

( X ) são exigidos

( ) são sugeridos

( X ) são exigidos

( X ) organiza e
( ) apóia
incentiva
no Procon
na Justiça
2.287
1558
no Procon
na Justiça
100%
14%
2.180.333
62,02% governo 7,92% colaboradores(as)
20,34% acionistas 8,64% terceiros 1,07% retido
2007

( ) direção
( ) direção
e gerências
( ) não se envolve
( ) direção
( ) direção
( ) não são
considerados
( ) não se envolve

na empresa
334.933
na empresa
100%

na empresa
329.644
na empresa
100%

316

ambiental.
Quanto aos investimentos relacionados à operação da
empresa, houve um aumento considerável em relação
ao ano passado (212%) devido, principalmente, ao

( X ) organiza
( ) apóia
e incentiva
no Procon
na Justiça
2.505
1527
no Procon
na Justiça
100%
13%
2.330.488
62,74% governo
7,02% colaboradores(as)
20,45% acionistas 8,71% terceiros 1,08% retido
2006

( ) não se envolve

349

Visando a diminuir o indicador de acidentes de

elétrica e, paralelamente, incentivar o desenvolvimento
sustentável das comunidades atendidas por meio de
ações socioambientais.
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Balanço Social
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Alunos da Escola Formare Elektro.

Ativos Intangíveis
Ativos Intangíveis

Ativos Intangíveis

Ativos Intangíveis

Ativos Intangíveis Ativos Intangíveis

Ativos Intangíveis

104

105

Sinônimo de qualidade

A excelência no relacionamento com
clientes, os investimentos em tecnologia e
o foco no desenvolvimento e bem-estar
das comunidades são pontos importantes
na construção de uma marca sólida e
reconhecida. Nos programas de eficiência
energética, por exemplo, a empresa não só
investe na regularização de instalações elétricas
das comunidades de baixa renda, mas também
proporciona a conscientização sobre o uso
seguro e adequado de energia, em diversas
ações sociais, que visam ao desenvolvimento
sustentável.
Valorização dos colaboradores
Um dos principais pilares da trajetória
de sucesso da empresa é seu quadro de

colaboradores, que compõem um corpo
profissional diferenciado e cobiçado pelo
mercado. A organização investe nos talentos
internos e oferece oportunidades de
crescimento profissional. A Elektro mantém
oportunidades de carreira e treinamentos,
que estimulam o desenvolvimento dos
colaboradores, além de remuneração e
benefícios compatíveis com as práticas do
mercado, de acordo com a Tabela Hay.
Essas ações contam com o reconhecimento do
público interno, segundo a pesquisa de clima
organizacional.

Prog. de
Reconhecimento
Retenção
Pesquisa e
Produção de
Conhecimento

• nova maneira de tratar a sustentabilidade
na Elektro, com a diminuição da perda de
conhecimentos causada pela rotatividade
de profissionais, o desenvolvimento de
conhecimentos que ajudem a distinguir
a concessionária de outras empresas do
mercado e a perpetuação dos conhecimentos
gerados por projetos e processos da
organização.

Políticas
Procedimentos
SGQ

Inteligência
Competitiva
Estudos de
Benchmarking
GED
Biblioteca
Bases de
Conhecim.

Ação com
Comunidade

Desenv.
Competências
Integração
e
Gestão

Gestão de
Projetos
Educação
Corporativa
EAD

Comunidades
de Prática
Encontros

Conhecimento e sustentabilidade

• disciplina para a tomada de decisão, já que
o sistema integra diversas iniciativas que,
atualmente, funcionam de forma autônoma e,
assim, potencializa os resultados obtidos com
essas iniciativas;

Os conceitos associados à gestão do
conhecimento ainda desafiam os estudiosos.
Se os conhecimentos são tácitos, explicitar,
compartilhar e reter tornam-se atividades
de difícil equacionamento. As tecnologias de
informação são úteis para apoiar os processos
de geração, mapeamento, codificação e
compartilhamento de conhecimentos (e não
apenas de informação), mas aprender e reter
esses conhecimentos ainda representam um
desafio. Vale destacar que o SGC é apenas um
dos diversos sistemas que compõem o Modelo
de Gestão da concessionária.

• novas maneiras para conduzir as ações do
dia-a-dia, pois todas as atividades passam a
considerar a criação e o compartilhamento
de conhecimentos, reduzindo a dependência
dos conhecimentos individuais e ampliando a
quantidade de especialistas;

Para estruturar os processos do SGC, a empresa
adotou a metáfora de uma colméia (ilustração),
que representa uma estrutura aberta e permite
a contínua soma de novas células, além de
estabelecer uma organização espacial que indica
os vínculos entre os diversos processos.

O Sistema de Gestão do Conhecimento (SGC)
da Elektro busca desenvolver e manter um
ambiente organizacional que fomente e facilite o
permanente mapeamento, geração, disseminação,
utilização e retenção do conhecimento. O SGC
contribui para criar:

Sistema de Gestão do Conhecimento
O sistema está em processo de implementação
na Elektro e, em 2007, foram criadas - em
caráter piloto - as células de Educação
Corporativa e Educação a Distância,
Desenvolvimento de Competências, Integração
e Gestão, Comunidades de Aprendizagem
e Prática, Programa de Reconhecimento e
Retenção e Gestão Eletrônica de Documentos.
As Comunidades de Aprendizagem e Prática
(CAP), por exemplo, são grupos informais,
nos quais os integrantes trocam informações
sobre áreas de interesse comuns, sempre
voltadas ao negócio. A proposta é aperfeiçoar
as habilidades profissionais, individuais e do
conjunto do grupo. Em 2007, foram criadas nove
comunidades, nas áreas de Assuntos Regulatórios,
Gestão do Relacionamento, Saúde, Segurança e
Qualidade de Vida, Financeira e Técnico-Operacionais.
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A marca Elektro é símbolo de qualidade,
no setor de distribuição de energia elétrica,
no País. A posição de destaque no mercado
é fruto do compromisso da empresa com sua
Política de Gestão, seus Valores - Segurança,
Respeito, Integridade, Comunicação e
Excelência - e sua Missão. Para a Elektro,
segurança, qualidade dos serviços prestados,
melhoria contínua e inovação dos seus
processos e sistemas de gestão fazem parte
do seu dia-a-dia. Apesar de atuar em um setor
regulado, a organização não se limita a atender
aos parâmetros de qualidade estabelecidos
pelo contrato de concessão e centra esforços
na melhoria constante dos processos internos,
para oferecer serviços confiáveis e de qualidade.

Apesar de atuar
em um setor
regulado,
a Elektro procura
permanentemente
inovar, construir
conhecimento e
estabelecer sólidas
relações com seus
públicos.
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Eletricistas usam barco para atender clientes.
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As informações que compõem este relatório se referem ao desempenho econômico, social e ambiental da Elektro, em
2007, e refletem os temas de interesse dos principais públicos estratégicos da empresa: clientes, colaboradores, acionistas,
parceiros, comunidade, entidades de classe e governo. Para definir a materialidade das informações, foram realizados testes
internos, envolvendo as equipes responsáveis pela elaboração do documento.

Alunos do Programa Fazer
Acontecer, Guarujá (SP).

No que se refere ao escopo, foram mantidos os mesmos critérios que nortearam a elaboração do relatório publicado em
2006. De forma geral, não houve alteração nos critérios de medição, e as exceções, quando ocorreram, estão claramente
identificadas.
De acordo com os parâmetros estabelecidos pela GRI, este documento contempla o nível de aplicação B.
Indicadores Gerais

Pág.

Estratégia e análise
1.1.

Declaração sobre a relevância da sustentabilidade

8e9

1.2.

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

8e9

Perfil organizacional

B+

Responder a todos os critérios
elencados para o Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

Responder a um mínimo de 10
Indicadores de Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada uma das
seguintes áreas de desempenho:
social, econômico e ambiental.

*Suplemento Setorial em sua versão final.

Informações sobre a Forma de Gestão
para cada Categoria de Indicador.

Responder a um mínimo de 20
Indicadores de Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada uma das
seguintes áreas de desempenho:
econômico, ambiental, dir. humanos,
práticas trabalhistas, sociedade,
responsabilidade pelo produto.

A

A+

O mesmo exigido para o nível B.

Forma de Gestão divulgada
para a Categoria de Indicador.

Responder cada Indicador
essencial da G3 e do Suplemento
Setorial* com a devida consideração
ao Princípio da materialidade
de uma das seguintes formas:
a) respondendo ao Indicador ou
b) explicando o motivo da omissão.

Nome da organização

2.2.

Principais marcas, produtos e/ou serviços

12

2.3.

Estrutura operacional

12, 14 e 15

2.4.

Localização da Sede da organização

12, 14 e 15

2.5.

Número de países e nome dos relevantes para a sustentabilidade

12

2.6.

Tipo e natureza jurídica da propriedade

12

2.7.

Mercados atendidos

2.8.

Porte da organização

2.9.

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório

2.10.

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório

12

12, 14 e 15
12 - 17
12
21 - 23

Parâmetros para o relatório
Perfil do relatório
3.1.

Período coberto pelo relatório

4

3.2.

Data do relatório anterior mais recente

3.3.

Ciclo de emissão de relatórios

4

3.4.

Dados para contato

4

108

Escopo e Limite do Relatório
3.5.

Processo para a definição do conteúdo do relatório

108

3.6.

Limite do relatório

108
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RESULTADO

RESULTADO

Indicadores de
Desempenho da G3 &
Indicadores de Desempenho
do Suplemento Setorial

B

Com Verificação Externa

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.

Não exigido.
Informações sobre a
Forma de Gestão da G3

C+

Com Verificação Externa

C

Com Verificação Externa

RESULTADO

Perfil da G3

Conteúdo do Relatório
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Relatório
Níveis de aplicação

2.1.

110

111

3.7.

Limitações quanto ao escopo ou ao limite do relatório

108
108

3.8.

Base para a elaboração do relatório

3.9.

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos

108

3.10.

Conseqüências de reformulações de informações

108

3.11.

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores

108

Sumário de Conteúdo da GRI
3.12.

Tabela que identifica a localização das informações

109 - 113

Verificação
3.13.

Política e prática atual de verificação externa para o relatório

		
		

162
Obs.: a auditoria externa
limitou-se aos dados financeiros.

		
		
		
		
		
		

Indicadores Econômicos
Desempenho Econômico
EC1.

Valor econômico direto gerado e distribuído

EC3.

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício

EC4.
Ajuda financeira significativa recebida do governo
		
Presença no Mercado
EC5.

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao
salário mínimo local em unidades operacionais importantes

EC7.

Governança, Compromissos e Engajamento
Governança
4.1.
Estrutura de governança da organização
4.2.
Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo
4.3.
Declaração do número de membros independentes ou não-executivos do mais alto órgão de governança
4.4.
Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ao mais alto órgão de governança
4.5.
Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, Diretoria executiva
		
		e demais executivos e o desempenho da organização

Indicadores de Desempenho

Procedimentos para contratação local e proporção de
membros de alta gerência recrutados na comunidade local

26 - 28
27
27
27 e 28
Parte da remuneração dos
executivos segue um sistema
de cálculo variável que leva em
consideração o desempenho
econômico (EBITDA,
distribuição de dividendos),
social (indicadores de segurança),
ambiental (acidentes ambientais)
e operacional.

66
67
A empresa não recebe ajuda
financeira do governo.
O menor salário na empresa é
38% maior que o salário mínimo.
86 e 87
Obs.: não há políticas específicas sobre
a contratação local, mas a organização
mantém programas de desenvolvimento
de carreira para assegurar o
aproveitamento dos talentos internos.

Desempenho Ambiental
Energia
EN3.

Consumo de energia elétrica direta

75

Total de retirada de água

75

Água
EN8.

4.8.
4.9.
4.10.

Processos no mais alto órgão de governança para evitar conflitos de interesse
Processo para determinação das qualificações e
conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança
Declarações de missão, valores, código de conduta e princípios internos
Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar
a gestão do desempenho econômico, ambiental e social
Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

28
27 e 28

EN11.

18 e 19
29

Emissões, Efluentes e Resíduos

28 e 29

Área dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade
fora das áreas protegidas

EN16.

Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito estufa

EN19.

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio

EN21.

Descarte total de água, por qualidade e destinação

EN22.

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição

72

EN23.

Número e volume total de derramamentos significativos

75

		

Compromissos com Iniciativas Externas
4.11.
Princípio da precaução
4.12.
Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve
4.13.
Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa
Engajamento dos Públicos Estratégicos
4.14.
Relação de grupos de públicos estratégicos engajados pela organização
4.15.
Base para a identificação e seleção de públicos estratégicos
4.16.
Abordagens para o engajamento dos públicos estratégicos
4.17.
Principais temas e preocupações levantados pelos públicos estratégicos

32
20
20

76 - 99
76 - 99
26, 40, 76 - 99
76 - 99

117

75
75
A Elektro não realiza descartes
fora da rede de coleta.

Produtos e Serviços
EN26.

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços

EN27.

Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos

68 - 74
A Elektro não utiliza embalagens.

Conformidade
EN28.

Multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade
com leis e regulamentos ambientais

		

Não foram registradas
multas significativas.
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Biodiversidade
4.6.
4.7.

112

113

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
HR7.
Operações de risco de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo

Emprego
LA1.
Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região
		
		

LA2.

Número total e taxa de rotatividade de empregados

		
		

Relações entre os Trabalhadores e a Governança
LA4.
Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva
LA5.
Prazo mínimo para notificação de mudanças operacionais
Segurança e Saúde no Trabalho
LA7.
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos
LA8.
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco para
empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves
Treinamento e Educação
LA10.
Média de horas de treinamento
LA11.
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a continuidade
da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira
Diversidade e Igualdade de Oportunidades
LA13.
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e dos demais empregados
LA14.
Proporção de salário-base entre homens e mulheres

		

83
Obs.: trabalhadores em
regime parcial: 300.
Em 2007, a taxa de rotatividade
foi de 10%, com movimentação
de 258 profissionais.

100%
Não há prazo mínimo estabelecido.

37, 89
88 e 89

Desempenho Social - Sociedade
Comunidade
SO1.
Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades

92

Corrupção
SO3.
Colaboradores treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção

19

Políticas Públicas
SO6.
Valor total de contribuições financeiras e em espécie
para partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas
Conformidade
SO8.
Multas e sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos

86
85 - 87, 116

		

Rotulagem de produtos e serviços
PR3.
Procedimentos de rotulagem
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Desempenho Social - Direitos Humanos
Práticas de Investimento e de Processo de Compra
HR1.
Contratos de investimentos significativos com cláusulas referentes a Direitos Humanos
HR2.
Empresas contratadas e fornecedores críticos submetidos a avaliações referentes a Direitos Humanos
HR3.
Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos
a Direitos Humanos relevantes para a operação
Não-discriminação
HR4.
Número total de casos de discriminação
		

Liberdade de associação e negociação coletiva
HR5.
Operações em que o direito de exercer a liberdade de associação
		
e a negociação coletiva pode estar em risco
Trabalho Infantil
HR6.
Operações de risco de ocorrência de trabalho infantil
		

PR5.

90 e 91
91
Média de 5h30 por colaborador.

Não foram registrados
casos de discriminação.

O direito à associação e representação
é assegurado em toda a operação.

Não foram identificadas
operações em risco.

A Elektro não faz contribuições políticas.

Não foram registradas multas.

Desempenho Social - Responsabilidade pelo produto
Saúde e Segurança do Cliente
PR1.
Avaliação dos impactos na saúde e segurança no ciclo de vida de produtos e serviços

27 e 84
85

Não foram identificadas
operações em risco.

Práticas relacionadas à satisfação do cliente,
incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação

Compliance
PR9.
Multas por não-conformidade com leis e
		
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

O serviço prestado pela empresa
não admite este tipo de avaliação.

Pela própria natureza da empresa,
não há procedimentos de rotulagem.

82 e 83

Não foram registrados
casos de não-conformidade.
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Desempenho Social - Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

114

115

Anexos

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Direitos Humanos

Princípio 1: Apoiar e respeitar a proteção dos Direitos Humanos internacionais dentro de seu âmbito de influência.
Princípio 2: Certificar-se de que suas próprias corporações não estejam sendo cúmplices de abusos em
Direitos Humanos.

Trabalho

Princípio 3: Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.
Princípio 4: Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório.
Princípio 5: Apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.
Princípio 6: Apoiar o fim da discriminação com respeito a emprego e cargo.

Instituto Elektro - Programa Abrace
Município

Proposta

Público e organização beneficiados

Meio Ambiente

Princípio 7: Adotar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais.
Princípio 8: Tomar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.
Princípio 9: Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente sustentáveis.

Andradina

Por meio de recursos teatrais, o projeto motivou a rede pública de ensino
da cidade para a realização de campanhas e programas de reciclagem de lixo,
bem como o uso adequado e seguro de energia elétrica.

20 jovens do Grupo Teatral
“Companhia Herdeiros da Arte”

Ética

Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno.

Andradina

Ampliação das ações da Biblioteca Comunitária Adélio Sarroonde, estimulando
a leitura e o estudo de crianças e jovens do município.

Em torno de 500 freqüentadores da
Biblioteca Comunitária Adélio Sarroonde

Andradina

O projeto ampliou as ações didático-pedagógicas da instituição, por meio da
disponibilização de brinquedos pedagógicos.

30 pessoas com autismo da AMJA Associação de Amigos do Autista de Andradina
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Empresa Amiga da Criança
1. Dizer não ao trabalho infantil, não empregando
menores de 16 anos, exceto na condição de
aprendizes e só a partir dos 14 anos.
2. Respeitar o jovem trabalhador, não empregando
menores de 18 anos em atividades noturnas,
perigosas ou insalubres.
3. Alertar seus fornecedores, por meio de cláusula
contratual ou outros instrumentos, que uma
denúncia comprovada de trabalho infantil pode
causar rompimento da relação comercial.
4. Fornecer creche ou auxílio-creche para os
filhos de colaboradores.
5. Assegurar que os colaboradores matriculem
seus filhos menores de 18 anos no Ensino
Fundamental e empreender esforços para que
todos freqüentem a escola.

6. Incentivar e auxiliar as funcionárias gestantes
a realizar o pré-natal e orientar todas as
funcionárias sobre a importância dessa medida.
7. Estimular a amamentação, dando condições para
que as funcionárias possam amamentar seus
filhos até no mínimo os seis meses de idade.
8. Orientar seus colaboradores a fazer o registro
de nascimento dos seus filhos.
9. Fazer investimento social na criança ou
adolescente compatível com o porte da empresa,
conforme estabelecido pela Fundação Abrinq.
10. Contribuir para o Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente, com o equivalente
a 1% do imposto de renda devido, conforme
estimativa de lucro tributável da empresa no
exercício.

Auriflama
Estruturação da parte elétrica da sala de informática.
		

12 crianças da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Auriflama

Fernandópolis Desenvolvimento sociocultural das crianças e jovens do município.
		

35 crianças da Corporação Musical
de Fernandópolis

Guarujá

50 alunos da Astro - Assistência Social
Santa Rosa

Implementação de recursos audiovisuais para os alunos do curso
de alfabetização.

Guarujá
Curso profissionalizante de tapeçaria para ex-dependentes químicos.
		

14 jovens do Centro de Recuperação
e Reabilitação Thalita CUMI

Ilha Solteira

O projeto contribuiu para aproximar os beneficiados aos familiares,
amigos e professores, por meio da prática de ciclismo.

50 crianças do Projeto Bom de Escola
Bom de Pedal

Itirapina

Instalação de uma sala de fisioterapia, com equipamentos específicos para a
reabilitação e prevenção de problemas decorrentes da 3ª idade, almejando
melhoria da saúde e qualidade de vida do público-alvo (4ª e 5ª edições).

30 idosos do Lar dos Pobres de Itirapina

Limeira

Curso de motivação e preparação para o trabalho, voltado a pessoas
com deficiência.
		

15 pessoas com deficiência atendidas pela
AINDA - Associação Integrada de Deficientes
e Amigos

Rio Claro
Implementação de uma brinquedoteca.
		

500 alunos da Escola Municipal
“Monsenhor Martins”
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Princípios do Pacto Global

116

117

60 crianças da EMEF Ricardo Campolim
de Almeida Neto, Escola de Ensino Infantil l,
situada no Distrito de Itaóca

Três Lagoas

Instalação de equipamentos para confeccionar móveis rústicos para a geração de
renda para o Centro de Recuperação Desafio Jovem Peniel.

60 adolescentes da ONG Desafio Jovem Peniel

Curso de qualificação profissional e conceitos de segurança no trabalho,
por meio de aulas teóricas e práticas de eletricidade e instalação residencial
(4ª e 5ª edições).

32 jovens da Associação Beneficente de
Amurte Amurtel - Projeto Namaskar

Catalogação e informatização do controle de entrada e saída de livros de
biblioteca, com o objetivo de estimular o hábito de leitura, além de melhorias
na parte elétrica e substituição de lâmpadas.

50 freqüentadores da
Biblioteca Comunitária Cohab Chris

Ubatuba

Votuporanga

Programas de Desenvolvimento de Educação Corporativa
Grupos de
Composição
Programas		
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Programas
da Liderança

PDAL - Desenvolvimento da Alta Liderança
PDGE - Desenvolvimento Gerencial
PDCL - Desenvolvimento de Coordenadores e Líderes de Times
Coaching Executivo
Clipping Executivo

Programas
Cursos in Company e abertos
Corporativos		
Massa Crítica - Autodesenvolvimento
		
		
		
Mais Energia - Desenvolvimento de estagiários, trainees e jovens talentos
Bolsa - Curso de Línguas
Bolsa - Pós-Graduação
Bolsa - Ensino Médio, Técnico e Graduação

Público

Gestores: Diretores Executivos, 			
Diretores, Gerentes, Supervisores,
Coordenadores, Monitores e Consultores

Principais Parques, Estações Ecológicas e Reservas
Biológicas presentes na área de atuação da Elektro são:

1) Parque Estadual Morro do Diabo (33.845,22 ha)

16) Parque Estadual da Ilha Anchieta (828 ha)

2) Parque Estadual do Aguapeí (9.043,97 ha)

17) Estação Ecológica de Juréia-Itatins (79.270 ha)

3) Reserva Biológica de Andradina - Estadual (168 ha)

18) Estação Ecológica de Chauás - Estadual (2.699 ha)

4) Reserva Estadual do Pontal do Paranapanema (3.211,35 ha)

19) Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR (36 mil ha)

5) Parque Municipal de Jupiá (24 mil m2)

20) Parque Estadual da Ilha do Cardoso (13.600 ha)

6) Parque Municipal Recanto das Capivaras (706.760 m2)

21) Parque Estadual Carlos Botelho (37.664 ha)

7) Estação Ecológica do Bananal - Estadual (884 ha)

22) Parque Estadual da Serra do Mar (315.390 ha)

8) Parque Estadual de Campos do Jordão (8.341 ha)

23) Parque Estadual de Jacupiranga (ND)

9) Parque Nacional da Serra da Bocaina (134 mil ha)

24) Parque Estadual da Campina do Encantado (2.360 ha)

10) Parque Estadual da Cantareira (7.900 ha)

25) Parque Estadual Intervales (49.888 ha)

11) Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão (502,96 ha)

26) Estação Ecológica de Itirapina - Estadual (2.300 ha)

12) Parque Estadual Juquery (1.927,7 ha)

27) Parque Estadual de Vassununga (1.732,14 ha)

13) Estação Ecológica Tupinambás - Federal (2.445,2 ha)

28) Parque Estadual de Porto Ferreira (611,55 ha)

14) Parque Estadual da Serra do Mar (315.390 ha)

29) Estação Ecológica de Mogi Guaçu (980,71 ha)

15) Parque Estadual da Ilhabela (27.025 ha)
Colaboradores identificados por seu potencial
na equipe de trabalho
Profissionais que necessitam reforçar
suas competências específicas
		
Trainees, estagiários e jovens talentos
Colaboradores
Gestores, Consultores, Analistas Sênior
Colaboradores

Programas
técnicooperacionais

PDSS - Segurança e Saúde Ocupacional
PDD1 - Sistema de Distribuição Elektro
PDD2 - Sistema de Distribuição Parceiros
PDO1- Atendimento e Operação
PDO2 - Sistemas de Transmissão

Colaboradores e empresas parceiras

Programa de
Desenvolvimento
da Engenharia

PDE - Programa de Desenvolvimento da Engenharia

Engenheiros, Técnicos e Analistas

Os Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, as Estações Ecológicas e as Reservas Biológicas, assim como todos os outros
espaços protegidos, foram instituídos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com a Lei
9.985/2000, e constituem Unidades de Proteção Integral de posse e domínio públicos, cujo objetivo é preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei.
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Nova
Instalação de uma minibiblioteca, com livros infantis e com infra-estrutura
Campina
adequada, como mesas, cadeiras e estantes.
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Formandos da Escola Formare Elektro 2007.

Informações Corporativas
Informações Corporativas
Informações Corporativas

Informações Corporativas

Informações Corporativas

Informações Corporativas
Informações Corporativas
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Diretoria
II Semana Nacional de Segurança
com Energia Elétrica.

Carlos Marcio Ferreira
Diretor-Presidente
Marcelo Schmidt
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
Francisco Alfredo Fernandes
Diretor Executivo de Operações
Luiz Otávio Assis Henriques
Diretor Executivo Comercial e de Suprimento de Energia
Luiz Sergio Assad
Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais
Adriana Elias Chaves
Diretora de Recursos Humanos e Infra-Estrutura
Cinthia Maria Ambrogi Alonso
Diretora Jurídica e de Compliance
Márcio Henrique Fernandes
Diretor de Tecnologia da Informação, Suprimentos e Logística

Conselho de Administração

Carlos Marcio Ferreira
Membro efetivo
Celso Arras Minchillo
Membro efetivo
Claudinei Donizeti Ceccato
Membro efetivo representante dos empregados
James Alton Hughes
Membro efetivo
João Carlos R. de Albuquerque
Membro efetivo
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Orlando R. González
Presidente
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Centro de Operação de Distribuição.

Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras

124

125

Balanços Patrimoniais

Ativo

Notas

Circulante
Disponibilidades
Bancos
Aplicações financeiras
Créditos, valores e bens realizáveis
Consumidores, parcelamentos de débitos e supridores
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Caução de fundos e depósitos vinculados
Ativo regulatório transmissoras
Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
Recomposição de PIS e COFINS
Reposicionamento tarifário
Tributos diferidos e a compensar
Almoxarifado
Outros créditos

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos, valores e bens realizáveis
Parcelamentos de débitos
Supridores
Caução de fundos e depósitos vinculados
Ativo regulatório transmissoras
Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
Recomposição de PIS e COFINS
Tributos diferidos e a compensar
Outros créditos

6
6
8
9
10
11
13

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

Demonstrações Financeiras 2007

Total do Ativo

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

14
15
16
17

31/12/2007

31/12/2006

Passivo

786.727
__________

1.453.901
__________

157.328
__________
25.815
131.513

483.589
__________
30.356
453.233

629.399
__________
467.591
(44.258)
44.036
10.789
6.201
92.669
3.973
48.398

970.312
__________
575.560
(62.287)
48.356
144.635
22.805
93.353
102.713
3.122
42.055

Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Dívidas com pessoas ligadas
Fornecedores e Supridores de Energia Elétrica
Energia livre
Tributos a recolher
Encargos do consumidor
Provisão do programa de eficiência energética
Passivo regulatório transmissoras
Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
Devolução baixa renda - modicidade tarifária
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Plano de pensão
Salários e contribuições sociais
Outros passivos

1.883.266
__________

1.817.952
_________

461.413
__________

481.000
__________

461.413
__________
21.564
20.410
10.722
6.293
8.234
3.263
388.358
2.569

481.000
__________
24.825
20.486
9.585
8.068
3.176
412.276
2.584

1.421.853
__________

1.336.952
__________

4.343
1.375.660
36.954
4.896

4.352
1.291.099
31.368
10.133

__________
2.669.993
__________

__________
3.271.853
__________

Notas

31/12/2007

31/12/2006

18
19
20
21
22
23
24
26
9
10
28
25
41

724.306
__________
48.099
18.618
217.503
8.817
86.198
18.617
44.712
10.789
11.293
37.723
143.663
32.954
45.320

1.145.929
__________
29.622
31.728
48.834
200.036
9.177
148.420
31.700
71.573
36.476
476.603
243
29.888
31.629

862.190
__________

1.065.772
__________

862.190
__________
177.247
508.332
83.189
6.293
54.637
31.846
646

1.065.772
__________
91.508
766.157
119.167
52.593
35.691
656

1.083.497
__________
952.492
50.539
80.466

1.060.152
__________
952.492
50.539
57.121

__________
2.669.993
__________

__________
3.271.853
__________

Não circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Provisão para ações judiciais, líquida
Passivo regulatório transmissoras
Devolução baixa renda - modicidade tarifária
Plano de pensão
Outros passivos
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva legal

Total do Passivo

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

18
19
27.1
9
28
41
29
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Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais)

127

Demonstrações de Resultados

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais)

Notas

31/12/2007

31/12/2006

3.582.762

3.626.394

(1.326.689)
__________

(1.349.370)
__________

30

2.256.073

2.277.024

31

(1.070.771)
__________
(1.181.576)
110.805

(1.010.029)
__________
(1.114.617)
104.588

(338.245)
__________
(129.277)
(23.659)
(66.735)
(112.051)
(22.039)
15.516
__________

(350.322)
__________
(125.738)
(23.808)
(69.768)
(111.887)
(31.845)
12.724
__________

847.057

916.673

35

(133.971)
__________
(13.089)
(64.495)
(7.348)
(49.039)
__________

(144.302)
__________
(11.521)
(57.538)
(7.348)
(67.895)
__________

Resultado do serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro

36

713.086
(146.231)
__________

772.371
(208)
(26.963)
__________

Resultado operacional
Resultado não operacional

37

566.855
(12.285)
__________

745.200
(14.567)
__________

554.570
(79.288)
(30.641)
(34.557)
(10.758)
67.585
__________
466.911
__________

730.633
(110.035)
(40.345)
(57.488)
(21.078)
__________501.687
__________

1.20
__________

1.29
__________

Receitas operacionais
Deduções às receitas operacionais
Receitas operacionais líquidas
Custo do serviço de energia elétrica
Energia comprada para revenda
Créditos de PIS e COFINS sobre o custo do serviço de energia elétrica
Custo da operação
Gastos com pessoal
Gastos com materiais
Gastos com serviços de terceiros
Depreciação e outras amortizações
Outras despesas operacionais
Créditos de PIS e COFINS sobre o custo da operação

32
33
34
35

Lucro operacional bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais administrativas
Amortização do ágio
Outras despesas operacionais

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda
Imposto de renda
Contribuição social
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
Reversão de juros sobre capital próprio
Lucro líquido do exercício
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Lucro líquido do exercício por lote de mil ações - R$

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

38
38
38
38

Capital
social

Reservas
de capital

Reserva
legal

Lucros
acumulados

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2005

952.492

50.539

32.037

-

1.035.068

Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido
Constituição de reserva legal
Dividendos propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2006
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido
Constituição de reserva legal
Dividendos pagos e propostos
Juros sobre capital próprio
Saldos em 31 de dezembro de 2007

-

-

-

501.687

501.687

__________952.492
__________952.492
__________

__________50.539
__________50.539
__________

25,084
__________57.121
23.345
__________80.466
__________

(25.084)
(476.603)
__________
466.911
(23.345)
(375.981)
(67.585)
__________
__________-

(476.603)
__________
1.060.152
466.911
(375.981)
(67.585)
__________
1.083.497
__________

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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129

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais)

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais)

31/12/2007
Origens dos recursos
Das operações
Lucro líquido do exercício

31/12/2006

466.911

501.687

218.907
__________
13.568
35.129
112.051
7.348
20.394
51.129
(3.398)
(41.235)
23.921
__________

223.201
__________
7.270
(15.847)
68.147
208
111.887
7.348
23.892
38.767
(4.797)
(15.845)
2.171
__________

685.818

724.888

196.171
__________
33.487
133.067
18.943
10.674
__________

308.333
__________
194.625
63.724
49.984
__________-

881.989

1.033.221

6.292
293.088

1.872
295.325

Outras aplicações
Transferências do passivo não circulante para o passivo circulante
Dividendos propostos e pagos e juros sobre capital próprio

828.160
__________
384.594
443.566
__________

607.482
__________
130.879
476.603
__________

Total das aplicações de recursos

1.127.540
__________

904.679
__________

Aumento (redução) do capital circulante líquido

(245.551)
__________

128.542
__________

Ativo circulante
No início do exercício
No fim do exercício

(667.174)
__________
1.453.901
786.727

3.652
__________
1.450.249
1.453.901

Passivo circulante
No início do exercício
No fim do exercício

(421.623)
__________
1.145.929
724.306
__________

(124,890)
__________
1.270.819
1.145.929
__________

Aumento (redução) do capital circulante líquido

(245.551)
__________

128.542
__________

Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante
Recomposição de PIS e COFINS
Conta de compensação de itens da Parcela A (diferido)
Reclassificaçao tarifária de clientes baixa renda
Resultado da equivalência patrimonial
Depreciação e outras amortizações
Amortização do ágio
Valor residual do ativo permanente baixado
Juros e variações monetárias de longo prazo
Plano de pensão
Provisão para ações judiciais
Outros
Recursos originados nas operações
De terceiros
Transferências do ativo não circulante para o ativo circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações especiais
Outras origens
Total das origens de recursos
Aplicações de recursos
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Aumento do realizável a longo prazo
Aumento do ativo imobilizado

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Juros e variações monetárias
Depreciação e amortização
Amortização do ágio
Resultado da equivalência patrimonial
Ganho/Perda na baixa do ativo permanente
Plano de pensão
Provisão para ações judiciais
Amortização e constituição de tributos diferidos
Outros
Variações no ativo
Consumidores e concessionários
Almoxarifado
Tributos a compensar
Ativos regulatórios
Caução de fundos
Outros créditos
Variações no passivo
Fornecedores
Tributos a recolher
Passivos regulatórios
Dívidas com pessoas ligadas
Plano de pensão
Provisão para ações judiciais
Programa de eficientização energética
Outros
Total das atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisições de imobilizado
Aquisições de imobilizado - material em depósito
Obrigações especiais
Valor de venda do ativo imobilizado
Baixa de investimentos
Total das atividades de investimentos
Atividades de Financiamento
Dividendos propostos e pagos e juros sobre capital próprio
Amortização do principal e juros
Captação de empréstimos
Total das atividades de financiamento
Total dos efeitos no caixa
Saldo inicial do caixa
Saldo final do caixa
Variação no caixa
Informações adicionais:
Juros pagos
Imposto de renda e Contribuição social pagos
Encargos setoriais e outros tributos pagos

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

31/12/2007

31/12/2006

466.911

501.687

(18.029)
155.015
112.051
7.348
12.275
(3.398)
(38.620)
45.315
23.922

28.008
171.111
111.887
7.348
208
14.591
(2.377)
(16.401)
78.566
2.171

111.306
(15.833)
(14.629)
276.758
3.183
(9.487)

(121.551)
(11.988)
(13.024)
251.157
(19.963)

17.467
(34.444)
(15.738)
(55.928)
(1.762)
(5.093)
(29.050)
14.558
__________
1.004.098

9.256
(27.332)
(2.182)
(30)
(3.247)
(1.824)
10.348
10.769
__________
977.188

(264.872)
(6.797)
14.492
8.119
__________(249.058)

(257.745)
(11.116)
35.242
5.787
3.517
__________
(224.315)

(775.479)
(438.889)
133.067
__________
(1.081.301)
__________
(326.261)
__________
483.589
157.328
__________
(326.261)
__________

(608.692)
(203.363)
63.724
__________
(748.331)
__________
4.542
__________
479.047
483.589
__________
4.542
__________

133.527
113.861
1.096.565

130.494
170.983
1.181.460
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131

Demonstrações do Valor Adicionado

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais)

Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 (Valores em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

31/12/2007

31/12/2006

30
35
37

3.577.711
__________
3.582.762
(12.100)
7.049

3.607.586
__________
3.626.394
(22.120)
3.312

(1.407.674)
__________
(1.181.576)
(25.343)
(99.174)
(82.247)
(19.334)
__________

(1.352.493)
__________
(1.114.617)
(25.277)
(99.431)
(95.289)
(17.879)
__________

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

2.170.037
(119.399)
__________

2.255.093
(119.235)
__________

Valor adicionado líquido
Receitas financeiras
Resultado de participações societárias
Valor adicionado a distribuir

2.050.638
129.695
__________2.180.333

2.135.858
194.838
(208)
__________
2.330.488

2.180.333
__________
172.738
1.075.131
277.179
188.374
23.345
67.585
375.981

2.330.488
__________
163.665
1.161.884
300.253
202.999
25.084
476.603

Receitas
Vendas de energia e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Não operacionais
Insumos adquiridos de terceiros
Energia comprada
Materiais
Serviço de terceiros
Outros custos operacionais
Despesas não operacionais

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Impostos, taxas e contribuições
Taxas regulamentares (RGR/CCC/CDE/ECE)
Despesas financeiras
Lucros retidos
Juros sobre o capital próprio
Dividendos propostos e pagos

31
33
34
37

36

32
36
29.4
29.5
29.5

1 - A Sociedade e suas Operações
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (Elektro ou
Sociedade), concessionária de serviço público, atua na
distribuição de energia elétrica em 228 municípios, sendo 223
no Estado de São Paulo e 5 no Estado do Mato Grosso do Sul.
A Sociedade é registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) como companhia aberta e tem suas
ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa, e os seus negócios, incluindo os serviços
prestados e as tarifas cobradas são, em geral, regulamentados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
O contrato de concessão da Elektro foi assinado em
27 de agosto de 1998, com prazo de vigência de 30
anos, podendo ser prorrogado, por requerimento da
concessionária e a critério da ANEEL, por prazo adicional
de no máximo 30 anos.
2 - Apresentação das Demonstrações
Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
dentre elas, as disposições da CVM e normas da legislação
específica aplicáveis às concessionárias de energia elétrica,
emitidas pela ANEEL.
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As práticas e critérios contábeis adotados no preparo
das Demonstrações Financeiras atuais são consistentes
com aqueles adotados na elaboração das Demonstrações
Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2006.
Na Demonstração do Resultado referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2006, os valores referentes
ao programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética foram reclassificados, de Outras despesas
operacionais para Deduções às receitas operacionais,
para fins de comparabilidade com o exercício findo em 31
de dezembro de 2007, em atendimento ao Despacho ANEEL
nº 3.073, de 28 de dezembro de 2006, que alterou o Manual
de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

Na Demonstração do Fluxo de Caixa de 31 de dezembro
de 2006, os valores referentes a apropriação de juros e
pagamento de juros sobre debêntures e empréstimos
foram reclassificados para melhor apresentação e
comparabilidade com o exercício atual. As linhas da

demonstração envolvidas na reclassificação foram Juros e
variações monetárias e Amortização do principal e juros.
3 - Principais Práticas Contábeis
3.1 - Práticas contábeis específicas
a) Custos indiretos de obras em andamento
São apropriados mensalmente às imobilizações em
curso mediante rateio dos gastos administrativos.
b) Conta de Compensação de Variações de Itens
da Parcela A - CVA
Em conformidade com as Resoluções ANEEL: (i) nºs
491 a 495, de 20 de novembro de 2001; (ii) nº 72, de
7 de fevereiro de 2002; e (iii) nº 89, de 18 de fevereiro
de 2002, a Sociedade reconhece os efeitos econômicos
e financeiros das variações dos valores referentes à
Parcela A não cobertos pela tarifa faturada, conforme
previsto no contrato de concessão de distribuição de
energia elétrica (vide nota 10).
c) Demonstração dos resultados segregada por
atividade
Elaborada de acordo com o Manual de Contabilidade
do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela
Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001,
tem por finalidade apresentar o resultado segregando a
atividade de distribuição e as atividades não vinculadas
ao serviço concedido (vide ANEXO I).
3.2 - Práticas contábeis gerais
a) Disponibilidades
O saldo inclui aplicações financeiras registradas ao
custo e acrescidas de rendimentos auferidos até a data
do balanço.
b) Consumidores
As contas a receber incluem os valores referentes
ao fornecimento de energia elétrica faturados e não
faturados.
c)Operações na Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE)
As operações de compra e venda de energia elétrica
realizadas na CCEE, sucessora do Mercado Atacadista
de Energia (MAE), e os Encargos de Serviços de Sistema
(ESS), são contabilizados com base em estimativas
elaboradas pela Administração da Sociedade e
posteriormente ajustadas com base em relatórios
disponibilizados pela CCEE.
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e) Almoxarifado
Os materiais em almoxarifado são avaliados pelo custo
médio de aquisição para os itens novos, e os itens
reutilizados são acrescidos dos gastos de manutenção e
aferição. Os materiais destinados à aplicação em obras
em curso, são classificados no ativo permanente e os
destinados para manutenção são classificados no ativo
circulante.
f) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de
aquisição e referem-se, basicamente, a terrenos para
uso futuro e que foram cedidos em comodato (vide
nota 14).
g) Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição
ou construção, acrescido de encargos financeiros
decorrentes de empréstimos e financiamentos vinculados
ao período de sua formação e de gastos administrativos
indiretos, e deduzido da depreciação acumulada.
A depreciação é calculada pelo método linear, estando as
taxas em conformidade com o Manual de Contabilidade
do Serviço Público de Energia Elétrica e Resolução
Normativa da ANEEL nº 240, de 5 de dezembro de 2006.
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A parcela do ágio referente a mais-valia do imobilizado
é amortizada em 20 anos (vide nota 15), e refere-se à
incorporação da controladora Terraço Participações Ltda.
h) Diferido
O diferido está representado por gastos incorridos
com a emissão das debêntures, amortizáveis no prazo
de seis anos a partir da data de emissão das mesmas
(vide nota 17).
i) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o
lucro são contabilizados pelo regime de competência
e segundo a legislação em vigor, às alíquotas básicas
de 25% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social. Os efeitos do imposto de renda e
da contribuição social diferidos relacionados a prejuízos

fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias estão registrados nas Demonstrações
Financeiras com base nas disposições da Deliberação
CVM nº 273/98, e da Instrução CVM nº 371/02 (vide
notas 13 e 38).

q) Fluxo de caixa
A Sociedade elabora seu fluxo de caixa em atendimento
ao Manual de Contabilidade do Serviço Público de
Energia Elétrica e Ofício Circular CVM SNC 01/2007,
de 14 de fevereiro de 2007.

4. Repasse de ganhos de produtividade e eficiência da
Elektro para seus consumidores; e

j) PIS e COFINS
Conforme a Interpretação Técnica do IBRACON nº
1, de 22 de junho de 2004, a Sociedade apresenta os
créditos de Pis e Cofins não cumulativos, sobre custos e
despesas operacionais, como redutores destes grupos
de contas nas demonstrações financeiras.

r) Demonstração do valor adicionado
A Demonstração do valor adicionado é elaborada de
acordo com o Ofício Circular CVM nº 01/2007 e em
atendimento ao Manual de Contabilidade do Serviço
Público de Energia Elétrica, e tem por finalidade
apresentar o resultado do exercício do ponto de vista
de geração e distribuição de valor pela Sociedade.

Os resultados da revisão tarifária divulgados até o
momento são provisórios, da mesma forma que para
todas as outras distribuidoras de energia elétrica no país.
No caso da Elektro, os custos operacionais eficientes
(também denominados como ”Empresa de Referência”)
estão em processo de revisão por parte da ANEEL, e serão
revisitados no reajuste tarifário da Elektro de 2008.

4 - Revisão Tarifária

Em 10 de setembro de 2007, a Elektro protocolou
Recurso Administrativo junto à ANEEL no tocante à
definição da Base de Remuneração Regulatória utilizada
na revisão tarifária de agosto de 2007. O recurso
solicita, principalmente, a inclusão de ativos na Base de
Remuneração Regulatória que não foram considerados
pela ANEEL e a revisão dos cálculos de custos adicionais e
componentes menores.

k) Estimativas contábeis
A Sociedade determina e registra determinados ativos,
passivos, receitas e despesas com base em estimativas
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas pode resultar em valores diferentes
dos estimados. Para reduzir eventuais ajustes a estas
estimativas, as premissas de avaliação das mesmas são
periodicamente revisadas.
l) Saldos e transações em moeda estrangeira ou
sujeitos à atualização monetária
Estão atualizados com base na cotação da respectiva
moeda nas datas de encerramento do balanço ou com
base nos índices previstos contratualmente.
m) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, das variações nas taxas de
câmbio e das variações monetárias incorridas.
n) Plano de pensão
A Sociedade contabiliza o ajuste do compromisso
atuarial referente ao Fundo de Pensão dos Empregados
de acordo com o Pronunciamento IBRACON, Normas
e Procedimentos de Contabilidade (NPC) nº 26 que
trata da contabilização de benefícios a empregados,
aprovado através da Deliberação CVM nº 371, de 13 de
dezembro de 2000 (vide nota 41).
o) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
p) Lucro líquido do exercício por lote de mil ações
É calculado com base no número de ações em circulação
na data do balanço.

Conforme previsto no contrato de concessão da Elektro, a
revisão tarifária periódica ocorre a cada quatro anos.Esta tem
a finalidade de reavaliar o equilíbrio econômico-financeiro
da concessão e repassar para os consumidores os ganhos
de produtividade da concessionária. No caso da Elektro, a
primeira revisão tarifária periódica ocorreu em 27 de agosto
de 2003 e a última ocorreu em 27 de agosto de 2007.
A ANEEL divulgou, por meio da Resolução Homologatória
nº 535, de 21 de agosto de 2007, e da Nota Técnica nº 248,
de 17 de agosto de 2007, o resultado final da segunda
revisão tarifária da Sociedade, a vigorar a partir de 27 de
agosto de 2007, que implicou em uma redução média das
tarifas de 18,59%.

5. Redução dos valores da Conta de Consumo de
Combustível (CCC), regulada pela ANEEL.

No momento, não é possível dimensionar possíveis efeitos
da revisão tarifária de agosto de 2007, decorrentes do
Recurso Administrativo e processo de revisão de custos.
5 - Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras apresentam o seguinte perfil de
vencimentos:

Os principais fatores que influenciaram a redução de
tarifas foram:

Ano
Vencimento

1. Redução da taxa de retorno, expressa pelo Custo
Médio Ponderado de Capital (WACC), de 11,26% para
9,95% ao ano, conforme Resolução ANEEL nº 246, de
21 de dezembro de 2006;

2007
2008
2009
2010

2. Término do período da amortização do
reposicionamento tarifário (vide nota 12) referente
à primeira revisão tarifária da Elektro, ocorrida em
agosto de 2003, quando o enquadramento de 28,69%
foi parcelado. Em 2003 as tarifas foram reposicionadas
em 20,25% e a diferença de 8,44% foi diferida para os
reajustes tarifários entre 2004 e 2007, corrigidos pela
taxa de juros Selic;
3. Exclusão das obrigações especiais da Base de Remuneração
Bruta para fins de cálculo da quota de reintegração;

Total

31/12/2007

31/12/2006

523
128.584
2.406
__________
131.513
__________

40.710
388.937
21.439
2.147
__________
453.233
__________

Em 31 de dezembro de 2007, as aplicações estavam atreladas
a instrumentos de renda fixa (pós-fixado), incluindo
Certificados de Depósito Bancário (CDBs), fundos de
investimento e outros instrumentos, indexados à variação
média de 100,1% das taxas diárias dos Certificados de
Depósito Interbancário (CDI). Essas aplicações financeiras
apresentam liquidez diária podendo ser resgatadas a qualquer
momento sem perdas para a Sociedade, motivo pelo qual são
classificadas no ativo circulante.
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d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa
é constituída em conformidade com o Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e
é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas
com recebíveis.
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7 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

31/12/2007
____________________________________________

31/12/2006
____________________________________________

Vencidos
______________________
A Vencer até 90 dias
Fornecimento
Residencial

(+) 90 dias

Total

A Vencer até 90 dias

(+) 90 dias

Total

110.935
_________

79.058
_________

30.398
_________

220.391
_________

127.617
_________

89.282
_________

36.754
_________

253.653
_________

52.809

48.834

3.648

105.291

63.259

55.727

11.788

130.774

Industrial

16.914

10.167

15.687

42.768

16.793

11.851

14.787

43.431

16.232

12.095

2.008

30.335

17.863

13.194

3.812

34.869

Rural

5.564

3.747

320

9.631

6.411

4.093

570

11.074

Poder Público

6.823

1.258

1.376

9.457

8.676

1.211

1.237

11.124

Iluminação Pública

6.806

1.880

6.790

15.476

8.556

1.371

4.488

14.415

Serviço Público

5.787

1.077

569

7.433

6.059

1.835

72

7.966

278.580
_________

2.779
_________

7.815
_________

289.174
_________

355.567
_________

3.491
_________

8.160
_________

367.218
_________

52.162

2.779

7.815

62.756

63.585

3.491

8.160

75.236

173.446

-

-

173.446

247.768

-

-

247.768

39.378

-

-

39.378

28.153

-

-

28.153

13.594
_________

_________-

_________-

13.594
_________

16.061
_________

_________-

_________-

16.061
_________

389.515
_________

81.837
_________

38.213
_________

509.565
_________

483.184
_________

92.773
_________

44.914
_________

620.871
_________

Parcelamentos débitos
Receita não faturada
Supridores
Outros
Total
Circulante
Não circulante

A provisão para créditos de liquidação duvidosa apresenta
a seguinte composição por classe:

Vencidos
_____________________
_

Comercial

Outras contas a
receber

347.541

81.837

38.213

467.591

437.873

92.773

44.914

575.560

41.974
_________

_________-

_________-

41.974
_________

45.311
_________

_________-

_________-

45.311
_________

31/12/2007 31/12/2006
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder público (federal,
estadual e municipal)
Iluminação pública
Parcelamentos
de prefeituras
Parcelamento privado
Total

4.929
8.353
2.197
400

15.387
9.591
4.594
539

788
7.320

406
7.305
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Em decorrência de análise histórica da evolução da
Receita Não Faturada, no segundo trimestre de 2007, a
Sociedade efetuou uma mudança no critério de estimativa
com o propósito de ter uma melhor aderência aos valores
que efetivamente vêm se realizando. Como conseqüência
dessa mudança, houve uma redução de R$ 54.645 nas
rubricas de Contas a Receber e Receitas Operacionais.

A redução do saldo da provisão para créditos de liquidação
duvidosa deve-se, principalmente, a revisão dos critérios
de baixa para incobráveis efetuada pela Administração,
impactando as classes residencial, industrial, comercial,
rural e parcelamento privado.

19.398
17.432
873
7.033
__________ __________
44.258 __________
62.287
__________

8 - Caução de Fundos e Depósitos Vinculados
31/12/207
31/12/2006
__________________________________
__________________________________
Circulante
Não circulante
Circulante
Não circulante
Dívidas:
Eletrobrás (Luz para Todos) (i)
BNDES (Finem) (ii)
Debêntures (iii)
Garantia - Leilão Compra de Energia Elétrica
Outros
Total

A constituição da caução de fundos decorre de cláusulas
contratuais das seguintes obrigações da Sociedade:
Em 31 de dezembro de 2007, do montante de R$ 39.378
classificados como Supridores, R$ 20.410, registrado no
longo prazo referem-se a transações no âmbito da CCEE
no período do racionamento e contemplam: (i) R$ 16.401
referem-se a liminares interpostas junto à CCEE por
agentes do setor e (ii) R$ 4.009 a acordos bilaterais em
negociação. A Sociedade não espera incorrer em perdas
com a realização desses valores.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa está
em conformidade com o Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Energia Elétrica. A Administração da
Sociedade considera a provisão suficiente para cobertura
de prováveis perdas com recebíveis.

(i) Eletrobrás - Montante do contrato de financiamento
relativo ao Programa Luz para Todos. O valor será liberado
para a Elektro após comprovações dos investimentos
efetuados pela Sociedade.
(ii) BNDES (Finem) - Montante acumulado para
assegurar o pagamento da maior prestação mensal do
financiamento.
(iii) Debêntures - Montante acumulado, em bases mensais,
para cobrir o valor do próximo pagamento de juros
vincendos.

11.279
14.969
8.081
8.781
926
_______________
44.036
_______________

10.722
_______________
10.722
_______________

13.454
13.341
18.488
2.441
9.585
632
_______________ _______________
48.356 _______________
9.585
_______________

9 - Ativo e Passivo Regulatório Transmissoras
Em 2007, algumas concessionárias de transmissão
(transmissoras) tiveram sua revisão tarifária periódica
homologada e verificou-se que as mesmas possuem um
passivo financeiro com diversos agentes do setor elétrico
devido a redução de suas tarifas. Os credores de tais valores
são concessionárias e permissionárias do serviço público de
distribuição (distribuidoras) que tiveram esses valores como
custo na Parcela A no período anterior a revisão tarifária
dessas transmissoras. Desta forma, através do Ofício Circular
nº 2.409/2007, a ANEEL determinou que as distribuidoras
contabilizassem esse saldo no ativo, tendo como
contrapartida a receita operacional. O ofício determina ainda
que os valores serão deduzidos financeiramente dos valores
a serem pagos às referidas Transmissoras, a título de CUST
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6 - Contas a Receber - Consumidores, Parcelamentos de Débitos e Supridores

136

137

dos valores pagos de CUST. Os saldos registrados em 31
de dezembro de 2007 no Ativo e Passivo Circulante são
de R$ 10.789 e no Ativo e Passivo não Circulante são de
R$ 6.293, líquidos de amortização ocorrida no período.

Adicionalmente, a ANEEL considerou que o ativo financeiro
registrado pelas distribuidoras foi contemplado na Parcela
A da tarifa cobrada dos consumidores, e, portanto, sujeito
à devolução aos mesmos. Assim sendo, as distribuidoras
registraram um passivo financeiro com o consumidor, tendo
como contrapartida o custo da operação, o qual está sendo
deduzido desde o último reajuste tarifário.

10 - Conta de Compensação de Variação de Itens
da Parcela A - CVA
O mecanismo de compensação das variações ocorridas nos
custos não gerenciáveis, incorridos pelas concessionárias de
distribuição de energia elétrica, está previsto no contrato de
concessão de distribuição de energia elétrica e encontra-se
em conformidade com a legislação aplicável. Essas variações
são apuradas através da diferença entre os gastos não
gerenciáveis efetivamente incorridos e os gastos estimados
no momento da apuração da tarifa nos reajustes tarifários
anuais.

A Elektro registrou tanto no ativo quanto no passivo o valor
original de R$ 21.577. Esse valor já foi contemplado na última
revisão tarifária da Elektro e, portanto, o repasse já está
sendo efetuado aos consumidores, assim como a redução

31/12/2007
31/12/2006
________________________________________
______________________________________
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Energia comprada
Transporte de energia - Itaipu
Encargos de conexão
Encargos de serviço de sistema - ESS
PROINFA
Uso da rede básica
Saldo não compensado CVA períodos anteriores
Subtotal diferido de energia comprada

Parcela
A (i)

CVA
06/07 (ii)

CVA
07/08 (iii)

Total

Parcela
CVA
A (i) 05/06 (iv)

CVA
06/07 (ii)

Total

39.845
164
717
1.540

17.160
(330)
368
6.268
209

868
(45)
(987)
613
3.530

57.873
(211)
717
(619)
6.881
5.279

39.845
164
717
1.540

(5.395)
405
5.786
9.312
(22.804)

1.454
(330)
2.738
783
(2.893)

35.904
239
717
8.524
10.095
(24.157)

________42.266

(577)
________
23.098

________3.979

(577)
________
69.343

________42.266

11.095
________
(1.601)

________1.752

11.095
________
42.417

12.332

(43.898)

2.860

(28.706)

12.332

18.211

3.075

33.618

Conta de consumo
de combustível - CCC
Conta de desenvolvimento
energético - CDE
Reserva global de reversão - RGR
Taxa de fiscalização ANEEL
Correção pela Selic até a
data da homologação

(920)
782

6.638
-

1.085
-

7.723
(920)
782

(920)
782

13.079
-

3.097
-

16.176
(920)
782

4.450
________

(198)
________

________-

4.252
________

4.450
________

________-

________-

4.450
________

Total das variações dos itens
da Parcela A e CVA
Total da correção pela Selic
Total do valor principal corrigido
Amortização da Parcela A e CVA
Total
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante

58.910
90.971
________
149.881
(149.881)
________
________________-

(14.360)
(301)
________
(14.661)
3.368
________
(11.293)
________
(11.293)
________

7.924
310
________
8.234
________8.234
________
8.234
________-

52.474
90.980
________
143.454
(146.513)
________
(3.059)
________
8.234
(11.293)
________

58.910
83.214
________
142.124
(16.268)
________
125.856
________
125.856
________-

29.689
(75)
________
29.614
(10.835)
________
18.779
________
18.779
________-

7.924
144
________
8.068
________8.068
________
8.068
________-

96.523
83.283
________
179.806
(27.103)
________
152.703
________
144.635
8.068
________-

(i) Compreende os diferimentos efetuados no período de janeiro a outubro de 2001
(ii) Compreende os diferimentos efetuados no período de agosto de 2006 a julho de 2007
(iii) Compreende os diferimentos efetuados no período de agosto de 2007 a dezembro de 2007 (ciclo atual)
(iv) Compreende os diferimentos efetuados no período de agosto de 2005 a julho de 2006

10.1 - Parcela A
Em 29 de agosto de 2002, através da Resolução nº 482, a
ANEEL homologou o valor da Parcela A, no montante de
R$ 58.910, referente ao período de 1º de janeiro de 2001
a 25 de outubro de 2001.
Após o fim da amortização da Recomposição Tarifária
Extraordinária - RTE (vide nota 22) iniciou-se, em
novembro de 2006, a amortização da Parcela A, sendo
que seu término ocorreu no final do exercício de 2007,
por meio de mecanismo de incorporação às tarifas de
fornecimento de energia elétrica similar ao da RTE, a qual
esteve, no caso da Sociedade, em vigor de dezembro de
2001 a outubro de 2006.
O saldo da Parcela A homologado foi atualizado
mensalmente pela taxa de juros Selic, conforme Resolução
Normativa nº 90 de 25 de outubro de 2004 e Ofício
Circular nº 074/2006, da ANEEL.
10.2 - CVA
Por meio da Resolução Homologatória nº 535, de 21
de agosto de 2007, a ANEEL homologou os valores de
CVA que compreendem o período de agosto de 2006 a
julho de 2007. Os valores homologados passaram a ser
amortizados a partir de 27 de agosto de 2007 e o seu saldo
está sendo atualizado pela taxa de juros Selic.
A CVA referente ao período de agosto a dezembro
de 2007 (ciclo atual) foi apurada e contabilizada pela
Sociedade conforme legislação em vigor, e deverá ser
fiscalizada e homologada pela ANEEL no próximo reajuste
tarifário. A amortização desse ativo deverá ocorrer a
partir do momento de sua incorporação nas tarifas de
fornecimento pela ANEEL.

programa de eficiência energética, foi homologado pela
ANEEL por meio da Resolução Homologatória nº 535, de
21 de agosto de 2007.
De acordo com o entendimento expresso na Nota Técnica
nº 554/2006-SFF/ANEEL, a ANEEL efetuou a apuração
definitiva dos efeitos da majoração das alíquotas de PIS e
COFINS. A Administração da Elektro entende que ainda
há uma diferença a ser compensada no valor de R$ 3.263
registrado no ativo não circulante em 31 de dezembro de
2007 e, portanto, está em processo de negociação junto à
ANEEL para apuração do valor definitivo.
A Administração da Elektro entende que o valor
registrado no ativo não circulante, como recomposição de
PIS e COFINS, será realizado integralmente como ativo
regulatório e será recuperado com tarifas futuras.
12 - Reposicionamento Tarifário
A ANEEL, por meio da Resolução Homologatória nº 216,
de 26 de agosto de 2004, revisou, de forma definitiva, o
índice de reposicionamento tarifário de agosto de 2003
da Sociedade para 28,69%. Em 27 de agosto de 2003
as tarifas foram reajustadas em 20,25%, sendo que a
diferença de 8,44% foi diferida para ser aplicada de
forma gradativa nos reajustes tarifários anuais, entre
agosto de 2004 e agosto de 2007, quando referido
percentual foi plenamente incorporado às tarifas. O valor
correspondente ao diferimento do reposicionamento
tarifário foi provisionado em contrapartida da receita
operacional desde 27 de agosto de 2003, e a amortização
ocorreu através dos faturamentos efetuados entre agosto
de 2004 e agosto de 2007, conforme critérios definidos
pela ANEEL.

11 - Recomposição de PIS e COFINS
A partir de agosto de 2005, por meio da Resolução
Homologatória nº 185, de 22 de agosto de 2005, a
Sociedade passou a cobrar as diferenças de alíquotas dos
respectivos tributos diretamente na fatura do consumidor.
O direito à recomposição tarifária pelo aumento da carga
tributária é assegurado pelo Contrato de Concessão e
pela legislação aplicável.
O saldo de R$ 3.176 registrado no ativo não circulante
em 31 de dezembro de 2006, referente a créditos de PIS
e COFINS advindos de determinados custos, como taxa
de fiscalização, gastos com pesquisa e desenvolvimento e

Saldo Anterior
Ingresso de Receita
Amortização do Período
Total

31/12/2007

31/12/2006

93.353

172.154

98.707
(192.060)
__________
__________-

148.929
(227.730)
__________
93.353
__________

A constituição desse ativo ocorreu de forma e em
períodos diferentes de sua realização através do
faturamento, e nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2007 e de 2006 gerou um efeito devedor no resultado
(vide nota 30).
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(Custo do Uso do Sistema de Transmissão). Assim, o ativo
das distribuidoras será liquidado em vinte e quatro meses,
sendo cinqüenta por cento no ciclo 2007-2008 e o restante no
próximo ciclo.
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14 - Investimentos
31/12/2007

31/12/2006

Tributos a compensar
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
Impostos e contribuições retidos na fonte
ICMS
PIS e COFINS a recuperar

82.055
__________
7.995
2.846
42.400
28.814

41.896
__________
5.777
36.119
-

Tributos diferidos
IR sobre prejuízos fiscais
CSLL sobre base negativa
IR sobre diferenças temporárias
CSLL sobre diferenças temporárias
Benefício fiscal do ágio incorporado
Total

398.972
__________
102.390
38.367
56.931
12.585
188.699
__________
481.027
__________

473.093
__________
138.785
49.963
62.642
12.377
209.326
__________
514.989
__________

Circulante
Não circulante

92.669
388.358
__________

102.713
412.276
__________

O ICMS refere-se, em grande parte, a créditos na compra
de bens do ativo imobilizado, cuja compensação ocorre
em 48 meses.

expectativa de recuperação indicada pelas projeções
de resultado tributáveis apresentadas pela Sociedade ao
órgão regulador naquela época.

Os saldos de PIS e COFINS a recuperar refere-se, em sua
maioria, aos créditos decorrentes de compras de ativo
imobilizado ocorridas no período de maio de 2004 a julho
de 2007 que não foram aproveitados. A compensação
ocorrerá em 48 meses e teve início em dezembro de 2007.

A expectativa de amortização dos créditos fiscais diferidos
e do benefício fiscal do ágio incorporado é como segue:

Os créditos fiscais diferidos são oriundos de diferenças
temporárias, prejuízo fiscal de imposto de renda e base
negativa de contribuição social acumulados e estão em
conformidade com a Deliberação CVM 273/98 e Instrução
CVM 371/02, inclusive quanto ao prazo de realização,
que não ultrapassa dez anos. O reconhecimento desses
créditos tem como base projeções de resultados
tributáveis futuros da Sociedade, as quais foram aprovadas
pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2008.
O benefício fiscal do ágio incorporado está registrado
conforme determinado pela ANEEL e em consonância
com as Instruções 319/99 e 349/01 da CVM, sendo que os
registros contábeis mantidos para fins societários e fiscais
encontram-se em contas específicas de ágio incorporado
e provisão, com as correspondentes amortização e
reversão. A realização desse valor dar-se-á mediante
percentuais oficializados em 23 de dezembro de 2003 pela
ANEEL, definidos com base no prazo da concessão e na

Ano

31/12/2007

2008
2009
2010
2011
2012
Após 2012
		
		Total

50.491
59.711
65.973
66.099
19.020
137.678
__________
398.972
__________

Os valores efetivos do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido a pagar e a recuperação dos
respectivos saldos diferidos decorrem da apuração de
resultados tributáveis, da expectativa de realização das
diferenças temporárias e de diversas outras variáveis.
Portanto, a estimativa de realização futura deste ativo não
deve ser considerada como um indicativo de projeção
de lucros futuros da Sociedade. Adicionalmente, essas
projeções estão baseadas em uma série de premissas que
podem apresentar variações em relação aos valores reais.

Terrenos
Edificações
Total

31/12/2007

31/12/2006

4.264
79
__________
4.343
__________

4.264
88
__________
4.352
__________

Do montante de R$ 4.264 registrados como terrenos,
R$ 4.240 referem-se a propriedades rurais mantidas pela
Sociedade para provável uso futuro. Essas propriedades
não estão vinculadas à concessão e estão cedidas em
comodato, de forma a garantir a integridade física e
econômica dos bens.

15 - Imobilizado

Taxas
Anuais
Deprec./
Amortiz.
Imobilizado em serviço
Distribuição
Terrenos
Edificações, obras civis
e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Administração Central
Terrenos
Edificações, obras civis
e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Atividades não vinculadas
à concessão
Mais-valia do
ativo imobilizado
Imobilizado em curso
Obras
Almoxarifados
Adiantamentos
a fornecedores
Materiais em reparo
Obrigações especiais
(vide nota 15.1)
Total
Saldo dos bens
totalmente depreciados

31/12/2007
___________________________________

31/12/2006
___________________________________

Depreciação
e
amortização
acumulada

Depreciação
e
amortização
acumulada

Custo
2.643.956
__________
2.596.422
__________
12.841

2,0 a 5,0%
2,0 a 7,7%
20,0%
10,0%

Líquido

Custo

(1.176.021) __________
1.467.935 __________
2.466.286
___________
(1.156.345) __________
1.440.077 __________
2.423.463
___________
12.841
12.833

Líquido

(1.099.351) __________
1.366.935
___________
(1.082.279) __________
1.341.184
___________
12.833

-

48.199
2.494.886
31.439
9.057
47.534
__________
223

(24.862)
(1.108.715)
(17.664)
(5.104)
(19.676)
__________
-

23.337
1.386.171
13.775
3.953
27.858
__________
223

47.305
2.318.975
35.074
9.276
42.823
__________
223

(23.006)
(1.036.426)
(18.067)
(4.780)
(17.072)
__________
-

24.299
1.282.549
17.007
4.496
25.751
__________
223

2,0 a 5,0%
2,0 a 7,7%
20,0%
10,0%

10.259
9.111
8.517
19.424

(1.770)
(3.661)
(5.444)
(8.801)

8.489
5.450
3.073
10.623

7.125
7.538
9.174
18.763

(1.360)
(3.078)
(4.156)
(8.478)

5.765
4.460
5.018
10.285

5,0%

146.953

(66.174)

80.779

146.953

(58.826)

88.127

151.309 __________
146.505
__________- __________
98.316
101.649
47.827
41.030

__________-

151.309
__________
98.316
47.827
-

146.505
__________
101.649
41.030

5.166

-

5.166

158
3.668
-

-

158
3.668

(329.411)
__________
2.612.807
__________

5.047
__________
(1.237.148)
__________

(324.364)
__________
1.375.659
__________

(310.468)
__________
2.449.276
__________

__________
(1.158.177)
__________

(310.468)
__________
1.291.099
__________

218.162
__________

204.596
__________
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13 - Tributos Diferidos e a Compensar
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16 - Intangível
31/12/2007
__________________________________________
Amortização
Custo
Acumulada
Líquido

Participação da União
Participação do consumidor
Doações e subvenções
para investimentos
Pesquisa e desenvolvimento
Total

(25.835)
(181.264)

399
2.781

(25.436)
(178.483)

(21.186)
(171.773)

-

(21.186)
(171.773)

(119.819)
(2.493)
____________
(329.411)
____________

1.836
31
____________
5.047
____________

(117.983)
(2.462)
____________
(324.364)
____________

(115.935)
(1.574)
____________
(310.468)
____________

____________
____________-

(115.935)
(1.574)
____________
(310.468)
____________

As obrigações especiais (contribuições dos consumidores)
representam recursos pagos pelos consumidores e pela
União à Sociedade para cobertura dos custos de conexão
à rede de distribuição de energia.
A Elektro recebe doações e subvenções não vinculadas
a qualquer retorno em favor dos repassadores desses
recursos, que são destinadas a investimentos no serviço
público de distribuição de energia elétrica.
Eventuais compensações das obrigações especiais
dependem de determinações do poder concedente, e
conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público
de Energia Elétrica o saldo dessa conta é apresentado
como redutor do ativo imobilizado.
A Resolução Normativa ANEEL nº 234, de 31 de outubro
de 2006, estabeleceu o início da amortização das
obrigações especiais a partir da segunda revisão tarifária
de cada concessionária, a qual, no caso da Sociedade,
ocorreu no mês de agosto de 2007 a uma taxa média de
4,63% ao ano conforme definido no RAF - Relatório de
Fiscalização 234/2006.
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Em 13 de fevereiro de 2007, a ANEEL, por meio da
Resolução Normativa nº 250, estabeleceu o Encargo de

Luz para Todos
Recursos próprios
Eletrobrás - RGR
Recursos não financiados
Recursos de terceiros (Obrigações especiais)
Eletrobrás - CDE
Governo estadual
Total

31/12/2006
__________________________________________
Amortização
Custo
Acumulada
Líquido

Responsabilidade da Distribuidora (ERD) para os pedidos
de aumento de carga ou de nova ligação, com efeitos
retroativos a dezembro de 2003. Como conseqüência, em
31 de dezembro de 2007, existe um saldo de contas a pagar
para os clientes envolvidos classificado na rubrica Outros
Passivos no Passivo Circulante, no montante de R$ 3.429,
que reduz o saldo de Obrigações Especiais - Participação
do consumidor.
15.2 - Programa de Universalização
Em cumprimento à Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002,
que determina o atendimento de novas ligações e aumento
de carga, sem ônus aos clientes com carga inferior a
50 KVA, a Sociedade ligou 80.361 clientes em 2007 e tem a
meta de ligar 86.000 em 2008.
Em 2004, o Governo Federal criou o Programa Luz para
Todos com o objetivo de levar energia elétrica para o meio
rural, e através desse programa a Sociedade ligou 9.474
clientes em 2007 e tem a meta de ligar 7.500 em 2008.
No quadro abaixo estão demonstrados os valores
relacionados ao Programa Luz para Todos que passaram a
integrar o imobilizado em serviço da Sociedade, em 2006
e 2007 e que foram comprovados junto à Eletrobrás.

2007

2006

17.820
11.472

25.486
3.913

4.696
__________
33.988
__________

17.500
183
__________
47.082
__________

31/12/2007
31/12/2006
___________________________________
___________________________________
Depreciação e
Depreciação e
amortização
amortização
Custo
acumulada
Líquido
Custo
acumulada
Líquido
54.383
(31.841)
22.542
53.039
(30.598)
22.441
__________ ___________ __________ __________ ___________ __________
21.088 ___________
(947) __________
20.141 __________
21.071 ___________
(743) __________
20.328
__________
20%
1.360
(947)
413
1.343
(743)
600
19.728
19.728
19.728
19.728
33.295 ___________
(30.894) __________
2.401 __________
31.968 ___________
(29.855) __________
2.113
__________
20%
33.201
(30.894)
2.307
31.874
(29.855)
2.019
94
94
94
94

Taxas
Anuais
Deprec./
Amortiz.
Intangível em serviço
Distribuição
Softwares
Desapropriações
Administração Central
Softwares
Outros

14.413
__________
8.235
6.178
__________
68.796
__________

Intangível em curso
Projetos
Desapropriações
Total

14.413 __________
8.927
___________- __________
8.235
2.742
6.178
6.185
___________ __________ __________
(31.841) __________
36.955 __________
61.966
___________

8.927
___________- __________
2.742
6.185
__________ __________
(30.598) __________
31.368
___________

As servidões de passagem não são amortizadas, pois se referem a terrenos.

17 - Diferido

Gastos com emissão das
debêntures
Amortização
Total

31/12/2007

31/12/2006

13.028
(8.132)
__________
4.896
__________

13.028
(2.895)
__________
10.133
__________

O montante registrado no ativo diferido refere-se
a gastos incorridos com a emissão das debêntures,
amortizáveis no prazo de seis anos a partir da data de
emissão das mesmas.
No exercício de 2007, o montante de R$ 3.201 foi
amortizado antecipadamente, em função do resgate
antecipado de parte das debêntures da 2ª emissão pública.

18 - Empréstimos e Financiamentos
31/12/2007
______________________________________
Principal
Encargos
Total
Moeda Nacional
BNDES
Finem II *
Finem III *
Finame *
Eletrobrás
Luz no Campo
Luz para Todos
Reluz
Finep

31/12/2006
______________________________________
Principal
Encargos
Total

64.478
107.703
2.524

285
425
27

64.763
108.128
2.551

87.992
-

444
-

88.436
-

Total

46.476
3.411
___________
224.592
___________

17
___________
754
___________

46.476
3.428
___________
225.346
___________

340
29.982
2.372
___________
120.686
___________

___________
444
___________

340
29.982
2.372
___________
121.130
___________

Circulante
Não circulante

47.345
177.247
___________

754
___________-

48.099
177.247
___________

29.178
91.508
___________

444
___________-

29.622
91.508
___________

* Repasses efetuados por instituições financeiras, agentes do BNDES.
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15 .1 - Obrigações Especiais
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19 - Debêntures

2009
2010
2011
2012
2013
Após 2013

54.331
42.466
30.198
23.929
5.634
20.691
___________
177.247
___________

Total

Garantias

Condições
Gerais

BNDES
Vinculação das receitas
provenientes de venda
de energia e aplicação
financeira caucionada

TJLP + 6,00% a.a.

Finem III

Vinculação das receitas
provenientes de venda
de energia

TJLP + 4,65% a.a.

Finame

Propriedade fiduciária dos
bens financiados

TJLP + 2,80% a.a.

Luz para Todos *

Carta de Fiança

RGR + 5,0% a.a. **

Reluz

Carta de Fiança

Luz no Campo

Finem II
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Trimestral
durante a
carência e
mensal após
esse período
Trimestral
durante a
carência e
mensal após
esse período
Trimestral
durante a
carência e
mensal após
esse período

Pagamento
de principal

Mensal

Mensal

Vencimento
inicial

17/07/2006

Vencimento
final

15/06/2010

15/04/2008

15/09/2013

Mensal

31/07/2008

30/06/2012 a
31/07/2012

Mensal

Mensal

30/11/2006 a
30/10/2009

30/10/2016 a
30/09/2019

RGR + 5,0% a.a. **

Mensal

Mensal

11/04/2002

30/04/2007

Carta de Fiança

RGR + 5,0% a.a. **

Mensal

Mensal

31/10/2000

30/10/2007

Carta de Fiança

durante Mensal
TJLP + 0,94% a.a. Mensal
a carência

15/01/2008

15/10/2014

Eletrobrás

Finep

Pagamento de
encargos

* O projeto Luz para Todos está relacionado a quatro contratos de financiamento.
** Reserva global de reversão - RGR é indexada à variação da UFIR, que tem se mantido constante.

Condições Restritivas Financeiras (covenants):
O contrato de financiamento do BNDES “Finem II”
contém cláusulas restritivas no que diz respeito a
obrigações especiais assumidas em contrato pela
Sociedade, que requerem, conforme cláusula II, alínea
2.13.15, o cumprimento de determinados índices
financeiros, a partir de dezembro de 2005, conforme
segue: (i) Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 2,5;

31/12/2006
______________________________________
Principal
Encargos
Total

Total

375.000
87.210
___________
462.210
___________

61.301
3.439
___________
64.740
___________

436.301
90.649
___________
526.950
___________

375.000
187.500
187.500
___________
750.000
___________

30.255
8.815
8.815
___________
47.885
___________

405.255
196.315
196.315
___________
797.885
___________

Circulante
Não circulante

462.210
___________

18.618
46.122
___________

18.618
508.332
___________

750.000
___________

31.728
16.157
___________

31.728
766.157
___________

2ª Emissão - 01/09/2005
1ª Série
2ª Série
3ª Série

Os encargos, garantias e condições gerais dos empréstimos
e financiamentos são demonstrados a seguir:
Tipo

31/12/2007
______________________________________
Principal
Encargos
Total

(ii) Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a
0,8%; (iii) EBITDA/Despesa Financeira Líquida maior ou
igual a 3,0. Todas as condições restritivas foram atendidas
pela Sociedade.

A Sociedade efetuou, em 19 de setembro e em 20
dezembro de 2007, o resgate antecipado do total da 3ª
série e o resgate antecipado parcial da 2ª série (10.029
debêntures), respectivamente, das debêntures em
circulação referentes a sua segunda emissão pública.

Características gerais da segunda emissão de debêntures
da Sociedade:

Os resgates foram calculados com base no valor nominal,
acrescido de sua remuneração e prêmio, na forma
estabelecida na escritura de emissão e no aditamento da
escritura de emissão, aprovado na Reunião do Conselho
de Administração de 9 de novembro de 2007 e na
Assembléia Geral de Debenturistas de 4 de dezembro
de 2007. A Sociedade cancelou as debêntures resgatadas
da 2ª e 3ª séries.

Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão
fiduciária de direitos creditórios da Sociedade.

Séries
__________
1ª Série
__________
2ª Série
__________
3ª
Série
__________

Qtde.
__________
37,500
__________
18,750
__________
18,750
__________

Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis
em ações.

Valor original: R$ 750 milhões.
Valor Nominal: R$ 10.000,00 por debênture.
Séries: 3 (três), com as seguintes características:

Remuneração
________________
IGP-M + 11,80% a.a.
________________

Pagamento dos juros
__________________________________
anual a partir de 1º de setembro de 2006
__________________________________

CDI + 1,65% a.a.
________________

semestral a partir de 1º março de 2006
__________________________________

Garantia Adicional: Contrato de Cessão Fiduciária,
celebrado entre a Elektro, o Agente Fiduciário e o Banco
Itaú S.A., na qualidade de Banco Mandatário, em observância
ao disposto no artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, com a nova
redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931/04.
Condições Restritivas Financeiras (covenants):
A segunda emissão de debêntures contém cláusulas
restritivas que implicam em vencimento antecipado,
que requerem o cumprimento de determinados índices
financeiros, conforme Cláusula 8.1, alíneas (n), (o), (p),
(q) e (r) da escritura de emissão, as quais são resumidas
como segue:

Amortização do principal
para as três séries
_______________________________
33,33% em 1º de setembro de 2009
33,33% em 1º de setembro de 2010
33,34% em 1º de setembro de 2011
_______________________________

(n) manter distribuição de dividendos e pagamento de
juros sobre capital próprio inferior ou igual a 110%
do lucro líquido ajustado após dedução da reserva
legal de 5%;
(o) não superar o índice de 0,80 na relação entre o
endividamento financeiro líquido e o patrimônio
líquido, por prazo igual ou superior a 12 meses;
(p) não superar o índice de 2,5 na relação entre o
endividamento financeiro líquido e o EBITDA, por
prazo igual ou superior a 12 meses;
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Vencimentos
do principal a longo prazo
____________________________________
Ano
31/12/2007
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(r) manter índice superior ou igual a 3,0 na relação entre
o EBITDA e as despesas financeiras líquidas, por prazo
igual ou superior a 12 meses.

Demonstrações Financeiras 2007

A tabela a seguir apresenta os valores destes indicadores,
ao final de dezembro de 2007, demonstrando o
cumprimento de todas as condições restritivas:

20 - Dívidas com Pessoas Ligadas
31/12/2007
ETB - Energia Total
do Brasil Ltda.
Principal e Variação
monetária
Encargos
Total

31/12/2006

-

41.205

__________
__________-

7.629
__________
48.834
__________

A dívida com a ETB era corrigida pelo IGP-M acrescido
de juros de 10% ao ano. Seu vencimento ocorreu em
dezembro de 2007.

Indicadores
Financeiros

Condição
exigida na
escritura de
emissão

Apurado em
31/12/2007

Pagamento de
dividendos sobre o
lucro líquido ajustado
__________________

<= 110%
___________

100%
___________

Dívida líquida/
Patrimônio líquido
__________________

<= 0,80
___________

Dívida líquida/EBITDA
__________________

<= 2,5
___________

0,46
___________
0,59
___________

Dívida de curto prazo/
Dívida total
__________________

<= 0,30
___________

0,06

EBITDA/Despesas financeiras líquidas
>= 3,0
__________________
___________

17,70
___________

De acordo com a escritura da segunda emissão de
debêntures da Sociedade, o “EBITDA” é definido como
o somatório do resultado antes de deduzidos: (i) o
imposto de renda e contribuição social; (ii) a depreciação
e as amortizações, inclusive a amortização do ágio pago
na aquisição da Elektro; (iii) as despesas financeiras
deduzidas das receitas financeiras; (iv) os resultados
de participações societárias; e (v) o resultado não
operacional.
A íntegra dos termos e das condições da distribuição
pública da segunda emissão de debêntures está disponível
no website da Elektro: www.elektro.com.br.

21 - Fornecedores e Supridores de Energia Elétrica
31/12/2007

31/12/2006

Moeda nacional
Supridores de
energia elétrica
Encargos de serviço
de sistema - ESS
Fornecedores de
materiais e serviços

181.333
__________

134.505
__________

135.112

83.376

500

1.693

45.721

49.436

Moeda estrangeira
Supridores de energia
elétrica - Itaipu
Variação cambial Itaipu

36.170
__________

65.531
__________

36.210

65.829

(40)
__________
217.503
__________

(298)
__________
200.036
__________

Total

22 - Energia Livre - Acordo Geral do Setor Elétrico
Em dezembro de 2001, foi concluído o Acordo Geral
do Setor Elétrico, que instituiu o reajuste tarifário
extraordinário de 2,9% nas tarifas de fornecimento
de energia elétrica para os consumidores rurais e
residenciais (exceto aqueles considerados como de
“baixa renda”), e de 7,9% para os demais consumidores,
como mecanismo para recomposição das perdas
de receita de distribuidores e geradores de energia

elétrica decorrentes do Programa de Racionamento de
Energia Elétrica, ocorrida entre 1º de junho de 2001 a
28 de fevereiro de 2002. Esse reajuste é denominado
Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE).
A ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1, de 12
de janeiro de 2004, entre outros assuntos, determinou
o prazo máximo de permanência da RTE nas tarifas de
fornecimento de energia elétrica da Elektro em 58 meses,
contados a partir de 27 de dezembro de 2001, e excluiu
deste prazo a compensação de variações de itens da
Parcela A, cuja recuperação iniciou-se imediatamente após
a recuperação das perdas decorrentes do racionamento,
através de mecanismo similar ao da RTE (vide nota 10.1).
Conforme o prazo estabelecido pela ANEEL, em
novembro de 2006, encerraram-se os faturamentos
de RTE, os quais compreendiam valores destinados à
amortização da recuperação da perda de receita dos
distribuidores e da energia livre a ser repassada aos
geradores. Os valores procedentes das perdas de receita
decorrentes do programa de racionamento foram
totalmente amortizados e o saldo remanescente de
energia livre foi baixado contra o resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2006, conforme orientação
do Ofício ANEEL nº 2.396/2006.
A ANEEL através das Notas Técnicas 392/2007 e Ofícios
1.501/2007 e 2.003/2007, analisou novamente o assunto

e determinou que fossem efetuados alguns ajustes nos
cálculos dos repasses efetuados aos geradores desde o
início das cobranças da RTE. A Sociedade refez os cálculos
e contabilizou os devidos ajustes, inclusive o novo saldo
de Energia Livre não faturado dentro do prazo de 58
meses, que foi baixado conforme determinado no item
7 do Ofício Circular ANEEL nº 2.409/2007 que trata do
encerramento do exercício de 2007.
Na conta de outros créditos no ativo circulante o
montante de R$ 15.960 em 31 de dezembro de 2007
e 31 de dezembro de 2006, refere-se a valores da RTE
pendentes de faturamento a consumidores da região de
Presidente Prudente, em função de liminar obtida em ação
judicial contra referida recomposição tarifária movida
por consumidores daquela região. A Sociedade acredita
na realização integral deste ativo, em função do estrito
cumprimento das leis e regulamentos que nortearam o
racionamento de energia elétrica ocorrido entre junho
de 2001 e fevereiro de 2002, e recente manifestação da
ANEEL através do Ofício nº 1.996, de 24 de setembro de
2007, que autoriza a cobrança desse valor em 54 meses, a
partir do julgamento favorável ou cassação da liminar.
O montante de R$ 8.817 (R$ 9.177 em 31 de dezembro
de 2006) correspondente ao passivo de energia livre
devido às Geradoras compreende principalmente valores
não faturados referentes à liminar que abrange a região
de Presidente Prudente, conforme mencionado acima.

23 - Tributos a Recolher

Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
Contribuição financiamento da seguridade social - COFINS
Programa de integração social - PIS
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
Impostos retidos na fonte
Impostos incidentes sobre ativos regulatórios*:
COFINS
PIS/PASEP
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
ISS a recolher
Total

31/12/2007

31/12/2006

13.548
2.941
66.979
2.712

12.861
15.716
3.412
77.853
1.131

18
___________
86.198
___________

7.095
1.540
28.804
8
___________
148.420
___________

*Os impostos incidentes sobre ativos regulatórios referem-se ao reposicionamento tarifário de 2003 (vide nota 12).
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(q) não superar o índice de 0,30 na relação entre
o endividamento financeiro de curto prazo e o
endividamento financeiro total, por prazo igual ou
superior a 12 meses;
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Quota para a reserva global de reversão - RGR
Quota para a conta de consumo de combustível - CCC
Quota para a conta de desenvolvimento energético - CDE
Encargos de capacidade emergencial
Total

25 - Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio a Pagar

Dividendos a pagar
Juros sobre capital
próprio a pagar
Total

31/12/2007

31/12/2006

139.169

476.603

4.494
___________
143.663
___________

___________476.603
___________

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

out/03 a set/04
out/04 a set/05
out/05 a set/06
out/06 a set/07
out/07 a dez/07
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Total

Distribuição do recurso

Percentual de
distribuição

Pesquisa de Eficiência Energética
Pesquisa e Desenvolvimento
FNDCT
MME

0,50%
0,20%
0,20%
0,10%

Total

1.520
7.767
9.055
275
___________
18.617
___________

1.844
21.090
8.464
302
___________
31.700
___________

O contrato de concessão estabelece a obrigação
em aplicar anualmente o montante de 1% da receita
operacional líquida da Sociedade em ações que tenham
como objetivo o combate ao desperdício de energia
elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor
elétrico. Esse montante, contempla os valores a serem
recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT) e para o Ministério
de Minas e Energia (MME).

Existem valores de dividendos e juros sobre capital próprio
já declarados e a pagar, para os minoritários que ainda não
se apresentaram com seus dados cadastrais atualizados.

Ciclo de realização

31/12/2006

26 - Provisão do Programa de Eficiência Energética

O valor referente a juros sobre capital próprio a pagar
está líquido de imposto de renda retido na fonte.

Período de
faturamento

31/12/2007

27 - Provisões e Contingências Passivas

A atualização das parcelas referentes aos Programas de
Eficientização e Pesquisa e Desenvolvimento é efetuada
pela taxa de juros Selic, de acordo com as Resoluções
Normativas ANEEL nº 176, de 28 de novembro de 2005
e nº 219, de 11 de abril de 2006, respectivamente.

A movimentação das obrigações da Sociedade com estes
programas é como segue:

31/12/2006

Ingresso

Atualização

Realização

31/12/2007

14.716
21.163
29.123
6.571
___________
71.573
___________

16.412
5.924
___________
22.336
___________

847
1.218
1.676
757
253
___________
4.751
___________

(6.920)
(17.079)
(29.949)
___________
(53.948)
___________

8.643
5.302
850
23.740
6.177
___________
44.712
___________

31/12/2006

Ingresso

Atualização

Realização

31/12/2007

35.032
14.910
9.746
11.885
___________
71.573
___________

7.755
7.806
4.957
1.818
___________
22.336
___________

3.037
1.714
___________
4.751
___________

(28.952)
(7.377)
(7.243)
(10.376)
___________
(53.948)
___________

16.872
17.053
7.460
3.327
___________
44.712
___________

27.1 - Provisão para ações judiciais líquidas
Todas as demandas de natureza judicial são acompanhadas
continuamente pelos assessores jurídicos da Sociedade
que, de acordo com critérios previamente definidos pela
Administração, classificam as contingências de forma
individual, que resulta no provisionamento dos objetos
considerados como perda provável.

Por meio da Resolução Normativa nº 233, de 24
de outubro de 2006, com validade a partir de 1º de
janeiro de 2007, a ANEEL estabeleceu novos critérios
para cálculo, aplicação e recolhimento dos recursos do
programa de eficiência energética. Dentre esses novos
critérios, foram definidos os itens que compõem a base
de cálculo das obrigações, ou seja, a receita operacional
líquida, e também o cronograma de recolhimento ao
FNDCT e ao MME.

As provisões registradas, deduzidas dos depósitos judiciais
correspondentes, refletem as perdas consideradas
prováveis com tais demandas, e apresentam os seguintes
saldos e movimentações:

A realização das obrigações com o programa de eficiência
energética e pesquisa e desenvolvimento através da
aquisição de ativos imobilizados tem como contrapartida
o saldo de obrigações especiais (ver nota 15.1).

31/12/2006
Cíveis
Trabalhistas
Regulatórias
Reajuste tarifário
Desapropriações
e servidões
Tributárias:
COFINS
PIS
ICMS - Demanda
Outras
Total das provisões
(-) Depósitos judiciais
Total das
provisões líquidas

Ingresso e
atualização

Reversão

Liquidação

31/12/2007

10.163
6.174
6.309
5.624

3.345
2.232
3
-

(923)
(1.180)
(5.624)

(1.263)
(57)
-

11.322
7.169
6.312
-

4.870

2.014

(2.848)

(203)

3.833

69.227
4.421
73.648
13.403
838
14.241
35.386
2.476
(37.862)
2.393
3.153
(930)
4.616
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________
153.549
18.482
(49.367)
(1.523)
121.141
(34.382)
(3.570)
(37.952)
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________
119.167
_______________

14.912
_______________

A descrição da natureza das principais contingências
provisionadas é como segue:
Cíveis, trabalhistas e regulatórias
Provisões para fazer frente, principalmente, à cobertura
de ações indenizatórias cíveis envolvendo objetos
de naturezas diversas; causas trabalhistas envolvendo
ações movidas por ex-empregados da Elektro ou de

(49.367)
_______________

(1.523)
_______________

83.189
_______________

suas contratadas, referente a diferenças salariais, horas
extras e outros; e regulatórias, que estão diretamente
relacionadas com a ANEEL.
Reajuste tarifário
Refere-se a provisões para cobertura de ações de
consumidores industriais contra reajustes de tarifas de
fornecimento de energia elétrica ocorridos durante
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24 - Encargos do Consumidor
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PIS e COFINS - Ampliação da base de cálculo
Refere-se ao questionamento do direito de recolher
o PIS e a COFINS nos termos previstos pela Lei
Complementar nº 70/91, considerando a incidência
somente sobre o faturamento, excetuando-se as receitas
financeiras de qualquer natureza.
Tendo em vista que a ação da Elektro não foi julgada em
última instância, a Sociedade mantém provisão de 100%
dos valores em discussão, sendo que, em 29 de outubro
de 2004, foi efetuado depósito judicial no valor de
R$ 24.906, cujo valor atualizado em 31 de dezembro de
2007, totaliza R$ 36.529.
ICMS - Demanda
Refere-se à discussão sobre a definição da base de cálculo
do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia nos
termos dos contratos firmados pela Sociedade com
seus clientes do Grupo A, através dos quais se garante a
disponibilidade para o fornecimento de certo volume de
demanda, ainda que o nível contratado não venha a ser
efetivamente fornecido (demanda contratada x demanda
medida).

são de R$ 51.122 para assuntos previdenciários, R$ 10.461
para assuntos cíveis, R$ 12.244 para aspectos trabalhistas
e R$ 457.110 para questões tributárias.
Com relação aos assuntos previdenciários, a Sociedade
recebeu notificações e autos de infração, lavrados
em 29 de dezembro de 2006 pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS), exigindo contribuições
previdenciárias de períodos entre junho de 1998 a junho
de 2006 sobre diversas verbas trabalhistas, em especial
participações nos lucros e resultados da Sociedade.
Quanto às questões tributárias, a Sociedade recebeu
Auto de Infração Estadual, lavrado pela Secretaria da
Fazenda de São Paulo, em 19 dezembro de 2007, referente a
créditos de ICMS no montante de R$ 15.273 supostamente
tomados de forma indevida pela Sociedade. A Elektro
recebeu ainda, Auto de Infração Federal, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal, em 27 de dezembro de
2007, no montante de R$ 426.049, que se referem a
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS supostamente devidos em
decorrência dos efeitos de reorganização societária
e reestruturação de dívidas da Sociedade. Com base
na avaliação dos assessores jurídicos, o Auto Federal é
considerado de risco de perda entre possível e remota
e o Estadual de risco de perda possível e, portanto, não
foram provisionados.
28 - Devolução Baixa Renda - Modicidade Tarifária
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Em 6 de dezembro de 2004, a Elektro recebeu auto de
infração referente ao período de julho de 1998 a abril
de 2004, e em 3 de julho de 2007, a Sociedade recebeu
auto de infração referente ao período de maio de 2004 a
janeiro de 2005. O valor estimado para os dois autos de
infração é de R$ 37.862, e foi revertido da provisão, pois,
com base na avaliação dos assessores jurídicos segundo
o desenvolvimento deste assunto nos tribunais, o risco
de perda passou a ser avaliado como remoto.
A Sociedade protocolou recurso administrativo na Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, em 11 de janeiro de
2005, contestando os termos da referida autuação.
27.2 - Contingências passivas com avaliação de
risco possível
A Sociedade discute questões de diversas naturezas que,
com base na avaliação dos assessores jurídicos seguindo
critérios definidos pela Administração, são consideradas
de risco de perda possível e que, portanto, não são
provisionadas. Os valores estimados dessas contingências

A aplicação dos critérios de classificação dos
consumidores baixa renda estabelecidos pela Resolução
ANEEL nº 485, de 29 de agosto de 2002, implicou em
aumento de receita para a concessionária que, após
apuração e homologação pela ANEEL, será oferecido
à modicidade tarifária, por ocasião dos reajustes e/ou
revisões tarifárias subseqüentes.
Através da Resolução Homologatória nº 535, de 21
de agosto de 2007, a ANEEL aprovou o montante de
R$ 48.083, que foi registrado no passivo circulante, e
está sendo amortizado com base nos faturamentos que
iniciaram em 27 de agosto de 2007, sendo que o saldo
em 31 de dezembro de 2007 é de R$ 37.723.
O montante de R$ 54.637 registrado no passivo
não circulante, será repassado como benefício aos
consumidores nos próximos reajustes e/ou revisões
tarifárias, pois encontra-se pendente de homologação
da ANEEL.

Saldo em 31 de dezembro de 2006
Ingresso pelo faturamento
Homologação
Amortização do exercício
Atualização
Outras
Saldo em 31 de dezembro de 2007

Curto Prazo Longo Prazo
36.476
52.593
35.129
48.083
(48.083)
(48.061)
14.998
1.225 ______________________
37.723 ___________
54.637
___________

29 - Patrimônio Líquido
29.1 - Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de
dezembro de 2007, no montante de R$ 952.492, tem a
seguinte composição acionária:
Acionista
AEI Investimentos Energéticos Ltda.
EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.
ETB - Energia Total do Brasil Ltda.
AEI Brazil Finance Ltd
Demais acionistas
Total
A AEI (nova razão social da Ashmore Energy International)
é a controladora indireta da Sociedade, com 99,68% de
participação no capital total.
29.2 - Ações em tesouraria
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia
14 de setembro de 2007, os acionistas aprovaram o
cancelamento das 13.777 ações preferenciais mantidas
em tesouraria. O valor de R$ 49,60 referente às ações
em tesouraria foi lançado à conta de Reserva de Capital
e não implicou em redução do Patrimônio Líquido.
As ações preferenciais que estavam em tesouraria,
referiam-se às ações que pertenciam aos acionistas
da Elektro que exerceram o direito de dissidência,
concedido durante o período de 4 de novembro de 2005
a 3 de dezembro de 2005, por ocasião da cisão parcial da
Sociedade, no contexto do processo de desverticalização
e criação da Elektro Geração S.A., conforme art. 137 da
Lei nº 6.404/76.
29.3 - Reservas de capital
O valor registrado de R$ 50.539 tem a seguinte
composição: (i) capitalização efetuada em julho de 2005
do valor do saldo de contas a pagar a acionistas, referente

Ordinárias

Preferenciais

Total

13.158.443.300
13.158.443.300
118.620.960.790
118.620.960.790
51.929.213.903
69.070.428.612
120.999.642.515
133.488.764.045
133.488.764.045
53.326.625
1.197.393.642
1.250.720.267
__________________ __________________ __________________
183.761.944.618 __________________
203.756.586.299 __________________
387.518.530.917
__________________
a operação de resgate de ações realizada pela Sociedade
no valor de R$ 240.764; (ii) capitalização de dívida com
pessoas ligadas, no valor de R$ 276.495, devido ao
processo de reestruturação financeira efetuado ao longo
do segundo semestre de 2005; (iii) aplicação em incentivos
fiscais no valor de R$ 2.353; e (iv) dedução, através
da constituição de provisão, no valor de R$ 469.073,
conforme as Instruções CVM nº 319/99 e nº 349/01,
sobre a parcela do ágio incorporado (vide nota 13).
29.4 - Reserva legal
É composta pela reserva legal no valor de R$ 80.466,
constituída pela destinação de 5% do valor dos lucros
líquidos dos exercícios, conforme o artigo 193 da
Lei nº 6.404/76.
29.5 - Distribuição de dividendos e juros sobre
capital próprio
O Estatuto Social da Elektro e a Lei nº 6.404/76
prevêem a possibilidade de distribuição de dividendos
intermediários ou intercalares, com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou períodos menores,
respectivamente, observando-se as disposições legais.
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períodos de congelamento de preços em 1986. Em 31
de dezembro de 2007, a provisão referente a essas ações
foi revertida, pois, segundo a avaliação dos assessores
jurídicos, o risco de perda respectivo passou a ser
avaliado como remoto.
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Dividendos Intermediários
______________________________________
Tipo
Preferenciais
Ordinárias
Total

Quantidade

R$

203.756.586.299
130.126
183.761.944.618
106.687
__________________ __________________
387.518.530.917 __________________
236.813
__________________

R$ por lote
de mil ações
0,638633944
0,580576313

Em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 9 de novembro de 2007, foi aprovada a distribuição e pagamento de juros sobre
capital próprio, de acordo com a Lei nº 9.249/95 e Deliberação CVM nº 207/96, no montante de R$ 67.585 conforme tabela abaixo, sendo
que, R$ 62.063 foram pagos em dezembro de 2007 e R$ 5.521 foram pagos em janeiro de 2008.

Tipo
Preferenciais
Ordinárias
Total

Quantidade

R$

203.756.586.299
37.137
183.761.944.618
30.448
__________________ __________________
387.518.530.917 __________________
67.585
__________________

R$ por lote
de mil ações
0,182260926
0,165691751

Ao final do exercício de 2007, conforme tabela abaixo, a Administração da Sociedade propôs a distribuição de dividendos no montante
de R$ 139.168 com base no lucro líquido de 31 de dezembro de 2007, após constituição da reserva legal e deduzidos os dividendos
intermediários e juros sobre capital próprio. Esta proposta será submetida à aprovação da Assembléia Geral dos Acionistas que será
convocada para aprovar as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007.
Dividendos Propostos
______________________________________
Tipo
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Preferenciais
Ordinárias
Total

Quantidade

R$

203.756.586.299
76.470
183.761.944.618
62.697
__________________ __________________
387.518.530.917 __________________
139.167
__________________

R$ por lote
de mil ações
0,375302173
0,341183793

Conforme seu Estatuto Social, as ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal, têm direitos a dividendos mínimos obrigatórios de
25% do lucro líquido ajustado, nos termos da Lei nº 6.404/76.
As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas têm prioridade no reembolso do capital e direito de receber dividendos no mínimo
10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias, conforme artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade.

30 - Receitas Operacionais Líquidas
31/12/2007
__________________________________________
Nº de
consumidores*
MWh*
R$

31/12/2006
__________________________________________
Nº de
consumidores*
MWh*
R$

Receitas operacionais

2.004.893
______________

10.093.479
_____________

3.582.762
_____________

1.954.207
______________

9.867.672
_____________

3.626.394
_____________

Fornecimento
para consumidores
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público

2.004.893
______________
1.712.012
21.833
133.693
117.314
15.019
2.463
2.559

9.970.626
_____________
3.183.538
3.463.549
1.490.276
809.283
262.473
394.739
366.769

3.327.919
_____________
1.371.474
912.710
575.657
175.087
104.733
92.347
95.911

1.954.207
______________
1.674.743
21.475
131.522
107.035
15.110
1.969
2.353

9.561.395
_____________
3.060.324
3.347.538
1.379.232
770.284
249.942
385.603
368.472

3.347.349
_____________
1.345.921
968.567
557.864
174.268
100.157
94.692
105.880

122.853
_____________
122.853

254.843
_____________
13.497

306.277
_____________
306.277

279.045
_____________
28.716

-

(93.353)

-

(78.801)

-

-

-

1.537

-

300.400
34.299

-

287.433
40.160

_____________-

(1.326.689)
_____________

_____________-

(1.349.370)
_____________

-

(19.428)

-

(21.151)

-

(140.269)

-

(163.096)

-

(117.482)

-

(114.692)

-

(659.452)

-

(1.314)
(643.100)

-

(16.605)
(287.300)
(62.374)

-

(52.486)
(275.609)
(59.836)

-

(23.269)
(510)

-

(17.668)
(418)

10.093.479
_____________

2.256.073
_____________

9.867.672
_____________

2.277.024
_____________

Outras receitas
CCEE
Receita do
reposicionamento
tarifário (vide nota 12)
Encargo de
capacidade emergencial
Receita de uso do
sistema de distribuição
Outras receitas
Deduções às
receitas operacionais
Quota para a reserva
global de reversão - RGR
Quota para a conta
consumo combustível CCC
Quota para a conta
de desenvolvimento
energético - CDE
Repasse de encargos
de capacidade emergencial
ICMS sobre fornecimento
Recomposição de PIS
e COFINS
COFINS
PIS
Programa de P&D
e eficiência energética
ISS
Total

2.004.893
______________

*Informações não examinadas pelos auditores independentes.

1.954.207
______________
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Com base no lucro líquido do primeiro semestre de 2007, a Administração da Sociedade propôs a distribuição de dividendos intermediários
no montante de R$ 236.813 conforme tabela abaixo, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas realizada em 14 de
setembro de 2007 e pagos em 26 de setembro de 2007.
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31 - Energia Comprada para Revenda

34 - Gastos com Serviços de Terceiros
31/12/2007
________________________
MWh*
R$

31/12/2006
________________________
MWh*
R$

Supridores de Energia
Itaipu Binacional**
Contratos bilaterais
Contrato de compra de energia no ambiente regulado - CCEAR
PROINFA
Uso do transporte de energia

11.545.131
___________
3.148.267
263.607
8.016.861
116.396
-

893.537
___________
293.703
33.516
541.731
23.657
930

11.124.248
___________
3.147.054
277.629
7.655.009
44.556
-

810.169
___________
270.604
26.766
481.862
14.255
16.682

Outros Custos de Energia
ONS - uso da rede básica
CTEEP- Encargos de conexão
Encargos de serviços do sistema - ESS
Constituição de CVA
Amortização de CVA

______________________
11.545.131
___________

288.039
___________
296.954
23.546
1.483
(38.449)
4.505
___________
1.181.576
___________

______________________
11.124.248
___________

304.448
___________
266.722
22.402
6.154
(32.840)
42.010
___________
1.114.617
___________

Total
*Informações não examinadas pelos auditores independentes.
**Contrato de repasse de energia e tarifa de transporte.

Custo da operação
Despesas com vendas
Despesas gerais administrativas
Total

Custo da operação
Despesas com vendas
Despesas gerais administrativas
Total

114.101
8.263
15.331
82.166
(120.687)
___________
99.174
___________

103.741
7.284
13.461
74.645
(99.700)
___________
99.431
___________

66.735
9.592
22.847
___________
99.174
___________

69.768
8.012
21.651
___________
99.431
___________

31/12/2007

31/12/2006

33 - Gastos com Materiais

31/12/2007

31/12/2006

123.902
44.303
10.964

114.937
41.730
9.834

7.558

6.339

6.959
4.844
16.698

1.999
4.948
20.871

(42.490)
___________
172.738
___________

(36.993)
___________
163.665
___________

129.277
3.377

125.738
3.450

40.084
___________
172.738
___________

34.477
___________
163.665
___________

Materiais
e equipamentos
(-) Transferências para
imobilização em curso
Total
Custo da operação
Despesas com vendas
Despesas gerais
administrativas
Total

31/12/2007

31/12/2006

149.158

139.062

(123.815)

(113.785)

___________
25.343
___________

___________
25.277
___________

23.659
120
1.564

23.808
59
1.410

___________
25.343
___________

___________
25.277
___________

Despesas com arrecadação bancária
Taxa de fiscalização ANEEL
Seguros
Aluguéis
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Taxas e contribuições
Despesas com viagens
Propaganda e publicidade
Telefonia e telecomunicações
Software
Provisões cíveis, trabalhistas e outras
Diversas
(-) Transferências para imobilização em curso

15.530
8.298
1.826
10.347
12.100
2.346
6.451
9.155
16.395
7.644
(36.101)
26.255
(9.168)
___________
71.078
___________

15.547
7.360
1.963
7.962
22.120
2.078
6.235
12.897
14.152
9.013
(10.141)
12.828
(2.274)
___________
99.740
___________

Total
Custo da operação
Outras despesas operacionais

22.039
49.039
___________
71.078
___________

31.845
67.895
___________
99.740
___________

Total
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Total

Total

31/12/2006

35 - Outras Despesas Operacionais

32 - Gastos com Pessoal

Remunerações
Encargos sociais
Auxílio alimentação
Assistência médica
e outros benefícios
Indenizações
trabalhistas
Previdência Privada
Outros
(-) Transferências para
imobilização em curso

Serviços no sistema elétrico
Serviços de manutenção e conservação
Serviços administrativos
Outros serviços
(-) Transferências para imobilização em curso

31/12/2007
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37 - Resultado Não Operacional

36 - Resultado Financeiro
31/12/2007

31/12/2006

Receitas financeiras
Aplicações financeiras
Encargos sobre conta de energia elétrica em atraso
Outras receitas financeiras

103.118
___________
58.040
39.958
5.120

112.970
___________
61.631
41.886
9.453

Despesas financeiras
CPMF
Juros sobre empréstimos com terceiros
Juros sobre debêntures
Juros sobre empréstimos com pessoas ligadas
Outras despesas financeiras

(151.583)
___________
(19.601)
(18.222)
(95.629)
(4.241)
(13.890)

(152.454)
___________
(18.326)
(14.145)
(106.474)
(4.051)
(9.458)

Variação cambial e monetária, líquidas

(30.181)
___________

12.521
___________

17.027
___________
7.650
9.377
9.550
___________
9.543
7
(47.213)
(509)
(2.853)
(1.866)
(4.267)
(2.477)
(29.964)
(5.277)
(9.545)
___________
(9.543)
(2)

73.204
___________
17.846
21.826
25.644
7.888
8.664
___________
8.659
5
(57.651)
(1.903)
(1.782)
(22.524)
(7.162)
(2.970)
(16.824)
(4.486)
(11.696)
___________
(11.654)
(42)

(67.585)
___________
(146.231)
___________

___________
(26.963)
___________

Receitas de variação monetária
Recuperação das perdas de receita decorrentes do racionamento
Conta de compensação de variações de itens da Parcela A - CVA
Energia livre
Outras
Receitas de variação cambial
Energia comprada
Outras
Despesas de variação monetária
Principal - terceiros
Principal - pessoas ligadas
Energia livre
Eficiência energética
ICMS - Demanda
Debêntures
Outras
Despesas de variação cambial
Energia comprada
Aplicações financeiras
Juros sobre Capital Próprio
Total

31/12/2007

31/12/2006

Receitas
Ganho na alienação de bens
Outras

7.049
___________
5.988
1.061

3.312
___________
2.980
332

Despesas
Perdas na desativação e alienação de bens
Outras

(19.334)
___________
(18.263)
(1.071)

(17.879)
___________
(17.571)
(308)

Total

(12.285)
___________

(14.567)
___________

38 - Imposto de Renda e Contribuição Social
Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social no Resultado do Período:

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal dos tributos
Encargo do imposto, calculado à alíquota nominal
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
Permanentes
Incentivos Fiscais
Imposto de renda e contribuição social no resultado
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

31/12/2007
___________________________
Imposto
Contribuição
de renda
social

31/12/2006
___________________________
Imposto
Contribuição
de renda
social

554.570
25%
____________
(138.619)

554.570
9%
____________
(49.911)

730.633
25%
____________
(182.634)

730.633
9%
____________
(65.757)

24.774

8.512

2.691

4.334

____________
(113.845)
____________

____________
(41.399)
____________

12.420
____________
(167.523)
____________

____________
(61.423)
____________

(79.288)
(34.557)

(30.641)
(10.758)

(110.035)
(57.488)

(40.345)
(21.078)

Na rubrica de Outras despesas financeiras foi
contabilizado o valor de R$ 3.201 em 2007, referente
a baixa do diferido devido aos resgates antecipados de
debêntures (vide nota 19).

desses ativos e passivos foram corrigidos monetariamente
até o término do faturamento e influenciaram as rubricas
de Recuperação das perdas de receita decorrentes do
racionamento e Energia livre.

Conforme o prazo estabelecido pela ANEEL, em novembro
de 2006, encerraram-se os faturamentos inclusos de RTE
contemplados para amortização da recuperação das perdas
de receita dos distribuidores decorrentes do racionamento
e da energia livre a ser repassada aos geradores. O saldo

O ativo referente à Conta de compensação de variações
de itens da Parcela A - CVA, cuja amortização iniciou
logo após o término da RTE e terminou em dezembro
de 2007, também foi corrigido monetariamente até o fim
da amortização.

A Sociedade mantém as seguintes coberturas de seguros, compatíveis com os riscos das atividades desenvolvidas, que são julgadas
suficientes para salvaguardar os ativos e negócios da Sociedade de eventuais sinistros:

Riscos
Riscos operacionais e multirisco
Responsabilidade civil terceiros
Responsabilidade civil administradores

Importância segurada
(em milhares)

R$ 408.385
US$ 25.000
US$ 15.000
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39 - Seguros
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- Riscos Operacionais e Multirisco e Responsabilidade
Civil com Terceiros: 25 de agosto de 2007 a 25 de
agosto de 2008;
- Responsabilidade Civil Administradores: 18 de agosto
de 2007 a 25 de agosto de 2008.
As apólices de Riscos Operacionais e Multirisco possuem
cobertura de danos materiais aos ativos da Sociedade,
exceto para as linhas de transmissão e distribuição.

Empréstimos e financiamentos: Estão avaliados
e registrados segundo parâmetros estabelecidos em
contrato, sendo que o valor de mercado desses passivos,
conforme quadro abaixo, foi projetado com base no
fluxo de caixa descontado, utilizando taxas disponíveis
no mercado para operações semelhantes na data das
informações trimestrais. Para contratos vinculados a
projetos específicos do setor, obtidos junto à Eletrobrás,
os valores de mercado são considerados idênticos aos
saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos
similares disponíveis, com vencimentos e taxas de juros
comparáveis.

A apólice para Responsabilidade Civil com Terceiros
compreende duas apólices de seguro com cobertura
geral para danos materiais, corporais e morais causados
a terceiros, incluindo aqueles causados por empregados
próprios e contratados.
A cobertura para Responsabilidade Civil de
Administradores tem cobertura principal ao segurado
sobre danos causados no exercício de cargos de
administração.

Debêntures: Estão avaliadas e registradas segundo os
termos da respectiva escritura de emissão. O valor de
mercado das debêntures, conforme quadro abaixo, foi
calculado com base em taxas de mercado para operações
similares em vigor na data do balanço e segundo
metodologia de fluxo de caixa descontado.

40 - Instrumentos Financeiros e Riscos
Considerando os termos da Instrução CVM 235/95, a
seguir encontram-se a descrição dos principais ativos
e passivos financeiros da Sociedade, e os critérios de
avaliação e valorização dos mesmos para fins de registro
nas Demonstrações Financeiras:

Atualmente, a Sociedade não possui operações com
derivativos.
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Disponibilidades, caução de fundos e depósitos
vinculados: Os valores contábeis contemplam o custo
acrescido dos rendimentos contratados e auferidos
até a data dos balanços e aproximam-se dos valores
de mercado. As cauções e depósitos vinculados têm
utilização restrita.

Seguem abaixo os valores contábeis e de mercado dos
empréstimos e financiamentos e debêntures, para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de
2006:

31/12/2007
Valor
Valor de
contábil
mercado
___________
___________
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Total

31/12/2006
Valor
Valor de
contábil
mercado
___________
___________

225.346
526.950

226.275
563.873

121.130
797.885

123.279
817.667

752.296
___________

790.148
___________

919.015
___________

940.946
___________

A estimativa de valor de mercado dos instrumentos
financeiros da Sociedade reflete a classificação de riscos
obtida no exercício de 2006, atribuída pela Standard &
Poor’s, que elevou em dois níveis o rating corporativo da
Elektro, de brA para brAA-.
A segunda emissão de debêntures, cujas características
estão descritas na nota 19, também teve o rating elevado
pela Standard & Poor’s em dois níveis, de brA+ para brAA.
Dependendo das premissas de avaliação a serem
utilizadas, podem ocorrer alterações significativas nos
valores de mercado dos instrumentos financeiros.
Portanto, as estimativas apresentadas não indicam
necessariamente os montantes que seriam realizados no
mercado corrente.
Os principais indexadores dos ativos e passivos
financeiros apresentaram as seguintes variações
acumuladas no exercício:

Índices
Valorização do Real
frente ao Dólar
IGP-M
TR
IGP-DI
TJLP
Selic
CDI

Variação %
acumulada nos períodos
________________________
31/12/2007
31/12/2006
17,15
7,75
1,45
7,89
6,37
11,88
11,82

8,66
3,83
2,04
3,79
7,87
15,07
15,03

Seguem os principais fatores de risco que afetam os
negócios da Sociedade:
Risco de Exposição Cambial
A única exposição à variação cambial da Sociedade são
os pagamentos de energia comprada de Itaipu, que são
atrelados ao dólar norte-americano. Porém, a variação
cambial referente à compra dessa energia está contemplada
no reajuste tarifário anual aplicável à Sociedade,
conforme mecanismo da Conta de Compensação de
Variações de Itens da Parcela A (CVA) (vide nota 10).
Risco de Crédito
A Sociedade não realiza, previamente ao início do
fornecimento de energia, análise de crédito de clientes,
em função de ser uma distribuidora de energia elétrica
obrigada a fornecer energia a todos os clientes localizados

na sua área de concessão, conforme previsto no contrato
de concessão assinado com a ANEEL, em 27 de agosto de
1998, bem como na regulamentação do setor elétrico.
Para recuperação da inadimplência, a Sociedade atua por
meio de: (i) interrupção do fornecimento de energia aos
clientes inadimplentes; (ii) programas de renegociação
dos débitos pendentes atrelados a garantias; e (iii)
contratação dos serviços de empresas especializadas na
cobrança de contas em atraso.
Risco da Revisão e do Reajuste das Tarifas de
Fornecimento
Com o objetivo de manter o equilíbrio econômicofinanceiro da concessão e repassar aos consumidores os
ganhos de eficiência, o contrato de concessão estabelece
a revisão periódica das tarifas de fornecimento, a cada
quatro anos. A nova tarifa será fixada tendo por base:
(i) o total dos custos não gerenciáveis pela Sociedade
(Parcela A); (ii) a cobertura de custos eficientes definidos
pelo regulador com base em metodologia de “Empresa
de Referência” e (iii) a remuneração, à taxa do WACC
regulatório, dos investimentos prudentes realizados pela
Sociedade nos ativos a serviço da concessão. A primeira
revisão periódica ocorreu em 27 de agosto de 2003 e, a
última ocorreu em 27 de agosto de 2007.
Em 27 de agosto dos anos intra-revisões, com o
objetivo de restabelecer o poder de compra da receita
da concessionária, o contrato de concessão garante
à Sociedade o direito ao reajuste anual do valor das
tarifas de fornecimento de energia elétrica. O índice de
reajuste será obtido pela variação dos custos da Parcela
A, e pela variação do IGP-M menos o Fator X para os
itens gerenciáveis, denominados como Parcela B. O Fator
X é o índice fixado pelo regulador na época da revisão
tarifária com a função de repartir com o consumidor os
ganhos de produtividade da concessionária, decorrentes
do crescimento do número de unidades consumidoras e
do aumento do consumo do mercado existente.
No período intra-reajustes, com o objetivo de apurar a
variação mensal dos custos da Parcela A efetivamente
praticados pela Sociedade, comparados àqueles
considerados por ocasião da revisão/reajuste das tarifas,
existe o mecanismo da Conta de Compensação de
Variações de Itens da Parcela A (CVA). As diferenças,
positivas ou negativas são corrigidas pela taxa de juros
Selic e repassadas às tarifas de fornecimento no reajuste
anual contratual (vide nota 10).
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Ativos e passivos regulatórios: São registrados,
avaliados e realizados segundo critérios definidos pela
ANEEL, e compreendem as seguintes rubricas: Energia
Livre, Parcela A, CVA, Recomposição de PIS e COFINS,
Reposicionamento Tarifário, PIS e COFINS supridoras,
Devolução baixa renda - modicidade tarifária e Ativo e
Passivo regulatório transmissoras. Não há parâmetro
de comparação de mercado para tais ativos e passivos,
em função de sua natureza regulatória.

A vigência das apólices compreende os seguintes períodos:
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Risco de Mercado
A Elektro já contratou integralmente nos leilões regulados
pela ANEEL as suas necessidades de energia previstas para
o período de 2007 a 2012. Para atender aos requisitos
de crescimento de mercado da Elektro, as quantidades
adicionais necessárias a partir de 2013 serão adquiridas
nos próximos leilões, conforme previsto na legislação
vigente (informações referentes a estimativas futuras não
examinadas pelos auditores independentes).
Risco de Interrupção no Fornecimento de Energia
Elétrica (Informação não examinada pelos
auditores independentes)
A Elektro, visando reduzir sua exposição no caso de
falha operacional no fornecimento de energia, dispõe
de duas subestações móveis próprias, que permitem
flexibilidade operacional e agilidade no restabelecimento
do fornecimento de energia.
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No período de janeiro de 2002 a dezembro de 2007,
a Elektro investiu aproximadamente R$ 33.190 na
implantação de novas tecnologias, incluindo: (i)digitalização
de 32 subestações; (ii) melhorias nos sistemas de
proteção através de substituição de 237 disjuntores;
(iii) automação de redes de distribuição utilizando
comunicação com tecnologia GSM para supervisão e
comando dos equipamentos da rede elétrica totalizando
142 religadores; e (iv) substituição da rede convencional
para a rede compacta totalizando 210 km.

Finem II (vide nota 18), ambos com cláusulas restritivas
financeiras normalmente aplicáveis a esse tipo de
operação. Essas cláusulas restritivas foram atendidas e
não limitam a capacidade de condução do curso normal
das suas operações. A situação patrimonial e financeira
da Sociedade é monitorada permanentemente no sentido
de assegurar o cumprimento dessas condições restritivas.
41 - Plano de Pensão
A Elektro, através da Fundação CESP, mantém planos
de suplementação de aposentadoria e pensão para seus
empregados, que têm as seguintes descrições:
PSAP/CESP B: Benefício Suplementar Proporcional SaldadoBSPS, que corresponde aos benefícios assegurados aos
empregados vinculados ao plano vigente até 31 de
dezembro de 1997, ou seja, antes da implantação do plano
misto, calculado proporcionalmente até aquela data.
PSAP/CESP B1: Plano de Suplementação de Aposentadorias
e Pensão Elektro - PSAP Elektro, iniciado em 1º de janeiro
de 1998, sendo um plano misto de benefício definido para
70% do salário real de contribuição e de contribuição
definida para os demais 30%.
Em função do processo de privatização da Elektro,
ocorreram mudanças no plano previdenciário a partir de
1998, que levaram ao reconhecimento de uma obrigação
a pagar pela Sociedade, a título de confissão de dívida,
referente aos direitos adquiridos dos empregados
assistidos pelo plano anterior. Essa dívida junto à
Fundação CESP é corrigida pelo IGP-DI + 6% a.a., e o
registro desse passivo é ajustado de forma a atender aos
critérios da Deliberação CVM nº 371/00.

Esses investimentos visaram, principalmente, a maior
proteção da rede elétrica e redução dos desligamentos
decorrentes de causas ambientais, de forma a minimizar os
riscos de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Em 31 de dezembro de 2007, de acordo com avaliação
atuarial preparada por atuários externos, com base
no ativo líquido da Fundação CESP, verificou-se que o
superávit apurado no plano previdenciário foi suficiente
para liquidar a obrigação da Elektro relacionada à
confissão de dívida com a Fundação Cesp.

Risco de Aceleração de Dívidas
A Sociedade possui debêntures (vide nota 19) e
contrato de empréstimo junto ao BNDES, relativo ao

A seguir são demonstrados os principais resultados
apurados em 31 de dezembro de 2007, compreendendo
projeções para o ano de 2008:

CONCILIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS

31/12/2007

31/12/2006

543.088
(575.641)
___________
(32.553)
(64.399)
___________
31.846

489.762
(475.284)
___________
14.478
(21.456)
___________
35.934

Passivo/(ativo) atuarial adicional - ajuste deliberação CVM-371

10.728
(10.728)
31.846
___________
31.846
___________
31.846
___________
31.846
___________
___________-

40.677
(30.465)
25.722
___________
35.934
___________
243
35.691
___________
35.934
___________
___________-

APURAÇÃO DE (GANHOS) E PERDAS DO PLANO

31/12/2007

31/12/2006

(Ganho) perda ao início do ano
(Ganho) perda nas obrigações atuariais
Ganho nos ativos do plano
Ganho no final do ano

(21.456)
14.953
(57.896)
___________
(64.399)

4.811
(6.766)
(19.501)
___________
(21.456)

Intervalo não sujeito a amortização*
Parcela sujeita a amortização

(57.564)
(6.835)
___________

(48.976)
___________-

2007

2006

5.233
(2.864)
54.088
(57.829)
___________
(1.372)
(1.897)
(854)
___________
(2.751)
___________
(4.123)
___________

4.607
(3.424)
55.194
(55.356)
___________
1.021
(2.053)
(3.235)
___________
(5.288)
___________
(4.267)
___________

Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente das obrigações (dos ativos) em excesso ao valor justo dos ativos (das obrigações)
Ganhos atuariais não reconhecidos
Passivo atuarial líquido total provisionado
Passivo atuarial provisionado:
Confissão de dívida
Reconhecimento do superávit contrato benefício definido - BD até 31/12/1997
Passivo atuarial reconhecido ao final do exercício
Passivo circulante
Passivo não circulante

*10% do maior valor entre o valor justo dos ativos do plano e valor presente das obrigações atuariais.

As despesas e receitas reconhecidas com o plano previdenciário para os exercícios de 2007 e 2006 foram:
DESPESAS (RECEITAS) RECONHECIDAS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Custo do serviço corrente (com juros)
Contribuições dos participantes
Juros sobre as obrigações atuariais
Rendimento dos ativos
Despesa (receita) a ser apropriada pelo empregador segundo CVM-371
Contribuições do empregador
Amortização do contrato de dívida da patrocinadora
Receita efetivamente apropriada pelo empregador
Total da receita reconhecida
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Em caso de evento imprevisível que venha a afetar o
equilíbrio econômico-financeiro da concessão, poderá a
Sociedade justificar e requerer ao regulador a abertura
de uma revisão tarifária extraordinária. A realização
desta revisão tarifária extraordinária fica a total critério
do regulador.
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Anexo I - Demonstrações dos Resultados Segregados por Atividade
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (Valores em milhares de reais)

EFEITOS A RECONHECER NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Custo do serviço corrente (com juros)
Contribuições esperadas de participantes
Juros sobre as obrigações atuariais
Rendimento esperado dos ativos
Custos de amortizações de ganhos atuariais não reconhecidos
Total de receita a reconhecer

2008

2007

6.318
(2.744)
54.498
(64.008)
(354)
___________
(6.290)
___________

5.233
(2.864)
54.088
(57.829)
___________(1.372)
___________

A seguir são apresentadas as premissas utilizadas para as reavaliações:
PREMISSAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS E DEMOGRÁFICAS
Taxa esperada de inflação no longo prazo
Taxa de desconto atuarial
Taxa esperada de retorno dos ativos no longo prazo
Taxa de progressão salarial para participantes ativos
Taxa de progressão salarial para participantes vinculados/coligados
Taxa de reajuste de benefícios
Taxa de reajuste dos benefícios da previdência social
Tábua de mortalidade para participantes ativos
Tábua de mortalidade para participantes em invalidez
Tábua de entrada em invalidez
Taxa bruta de rotatividade (terminação de vínculo empregatício)
Entrada em aposentadoria
Composição familiar padrão
Tempo de inscrição na previdência social
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42 - Alteração da Legislação Societária Brasileira
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei
nº 11.638/07, que altera, revoga e introduz novos
dispositivos à Lei das Sociedades por Ações (6.404/76)
e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008.
Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a
lei societária brasileira para possibilitar o processo de
convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil
com aquelas constantes das normas internacionais de
contabilidade (IFRS - International Financial Report
Standards) e permitir que novas normas e procedimentos
contábeis sejam expedidas pela CVM em consonância
com as normas IFRS.
As principais modificações introduzidas por esta
legislação que poderão afetar a Sociedade estão
resumidas a seguir:
• Criação da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial
no patrimônio líquido, para permitir, por exemplo, o
registro de determinadas avaliações de ativos a preços
de mercado, principalmente instrumentos financeiros.

2007

2006

4,00%
10,24%
11,28%
7,12%
4,00%
4,00%
4,00%
AT-83 MF
IAPB 57
Light Média
EY_BR exp.
100% na eleg.
FCESP exp.
Conforme
informado
pela FCESP
___________

5,00%
11,30%
12,35%
8,15%
5,00%
5,00%
5,00%
AT-83 MF
IAPB 57
Light Média
EY_BR exp.
100% na eleg.
FCESP exp.
Conforme
informado
pela FCESP
___________

• Obrigatoriedade de analisar, periodicamente, a
capacidade de recuperação dos valores registrados no
ativo imobilizado, intangível e diferido.
• Introdução do conceito de ajuste a valor presente
para as operações ativas e passivas de longo prazo e
para as relevantes de curto prazo.
• Obrigatoriedade do registro no ativo imobilizado dos valores
decorrentes de operações que transfiram à Companhia os
benefícios, riscos e controle dos bens (Exemplo: algumas
operações de arrendamento mercantil).
Em razão dessas alterações terem sido recentemente
promulgadas e algumas
ainda dependerem de
normatização da CVM para serem aplicadas, a
Administração da Sociedade ainda não dispõe dos
elementos necessários para avaliar todos os efeitos
que referidas alterações podem vir a ter em suas
demonstrações financeiras e nos resultados dos
exercícios seguintes.

Receitas operacionais

3.578.492

4.270

3.582.762

Receitas operacionais líquidas

(1.326.407)
_______________
2.252.085

(282)
_______________
3.988

(1.326.689)
_______________
2.256.073

Custo do serviço de energia elétrica
Energia comprada para revenda
Créditos de PIS e COFINS sobre custo do serviço de energia elétrica

(1.070.771)
_______________
(1.181.576)
110.805

_______________-

(1.070.771)
_______________
(1.181.576)
110.805

Custo da operação
Pessoal
Materiais
Serviços de terceiros
Depreciação e outras amortizações
Outras despesas operacionais
Créditos de PIS e COFINS sobre custo da operação

(337.657)
_______________
(128.974)
(23.659)
(66.735)
(112.042)
(21.763)
15.516
_______________
843.657

(588)
_______________
(303)
(9)
(276)
_______________
3.400

(338.245)
_______________
(129.277)
(23.659)
(66.735)
(112.051)
(22.039)
15.516
_______________
847.057

(126.623)
_______________
(13.089)
(64.495)
(49.039)
_______________
717.034

(7.348)
_______________
(7.348)
_______________
(3.948)

(133.971)
_______________
(13.089)
(64.495)
(7.348)
(49.039)
_______________
713.086

(146.239)
_______________
570.795

8
_______________
(3.940)

(146.231)
_______________
566.855

(12.284)
_______________
558.511

(1)
_______________
(3.941)

(12.285)
_______________
554.570

(79.288)
(30.641)
(34.557)
(10.758)
67.585
_______________
470.852
_______________

_______________
(3.941)
_______________

(79.288)
(30.641)
(34.557)
(10.758)
67.585
_______________
466.911
_______________

Deduções às receitas operacionais

Lucro operacional bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais administrativas
Amortização do ágio
Outras despesas operacionais
Resultado do serviço
Resultado financeiro
Resultado operacional
Resultado não operacional
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda
Imposto de renda
Contribuição social
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
Reversão dos juros sobre capital próprio
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
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31/12/2007
________________________________________________
Distribuição e
Atividades
comercialização
não vinculadas
Total

Os impactos do plano de previdência estimados para o exercício de 2008 são os seguintes:
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Parecer dos Auditores Independentes

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., levantados em 31 de
dezembro de 2007 e de 2006, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e das origens e aplicações de
recursos correspondentes aos exercícios findos
naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade
de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras.
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2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as
normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância
dos saldos, o volume de transações e os sistemas
contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas
pela Administração da Sociedade, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
referidas no parágrafo 1 representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. em
31 de dezembro de 2007 e de 2006, o resultado de
suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido
e as origens e aplicações de seus recursos referentes
aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de
expressar opinião sobre as demonstrações financeiras
básicas referidas no parágrafo 1 acima tomadas no
seu conjunto. As demonstrações do fluxo de caixa e
do valor adicionado correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 e a
demonstração dos resultados segregados por
atividades correspondente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2007, que estão sendo apresentadas
para propiciar informações suplementares sobre a
Sociedade, não são requeridas como parte integrante
das demonstrações financeiras básicas, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Referidas
demonstrações foram submetidas aos mesmos
procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e,
em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas,
em todos os aspectos relevantes, em relação às
demonstrações financeiras básicas referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de
2006, tomadas no seu conjunto.

Campinas, 26 de fevereiro de 2008

Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
José Carlos Amadi
Contador
CRC nº 1 SP 158025/O-0
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Aos Acionistas e Administradores da
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Campinas - SP
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